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 بفبيلا=رد

 يدنكلا ممتهاربإنبدَمحجراملا

 رشع تل اش ١ ءزجل ١

رم ١٧٩٨٤ ۔- ھ ١٤٤





 لوألا ب ابلا

 اه كراتلا مكحو ةعايجلا ةالص لضف ىف

 هيلع ليربج يناتأ» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع يور

 ىدهأو مالسلا كئرقي ىلاعتو كرابت هللا نإ دمحم اي : لاقف رهظلا ةالص دعب مالسلا

 ؟ ناتيدهلا ناتاه امو ليربج اي : تلق . كلبق يبن يلإ ايهدهي مل نيتيده كيلإ

 ليربج اي تلق : لاق . ةعامج يف سمخلا ةالصو تاعكر ثالث رتولا : لاقف

 دحاو لكل ۔ لجو زع ۔ هللا بتك نينثا اناك اذإ : دمحم اي لاق ةعايجلا يف يتمأل امو

 ةعكر لكب دحاو لكل لجو زع ۔ هللا بتك ةثالث اوناك اذإو . ةالص ةئام ةعكر لكب

 ةعكر لكب دحاو لكل ۔ لجو زع ۔ هللا بتك ةعبرأ اوناك اذإو ةالص نيسمخو ةئام

 ةعكر لكب دحاو لكل ۔ لجو زع ۔ هللا بتك ةسمخ اوناك اذإو . ةالص نيسمخو ةئاتس

 لكل۔ لجو زع ۔ هللا بتك ةتس اوناك اذإو . ةالص نيسمخو ةالص يتئامو ةالص فلأ

 لكل۔ لجو زع ۔ هللا بتك ةعبس اوناك اذإو . ةالص ةئامعبرأو نيفلا ةعكر لكب دحاو

 هللا بتك ةينايث اوناك اذإو . ةالص ةئامثالثو فالا ةعبرأ ةعكر لكب دحاو

 بتك ةعست اوناك اذإو ةالص ةئاتسو فالا ةعبس ةعكر لكب دحاو لكل ۔ لجو زع ۔

 ةرشع اوناك اذإو . ةالص يتئامو فالا ةرشع ةعكر لكب دحاو لكل _ لجو زع ۔ هللا

 مت «ةالص نيثالثو ةالص فلا ةئام ةعكر لكب دحاو لكل ۔ لجو زع ۔ هللا بتك

 . ربخلا

 ةينابهر» : لاق هنا ةلي يبنلا نع ليقو رفعج نبا عماج نمو ۔ © هريغ نمو

» ٥ [



 3 هراوز مه اهراوزو ، هضرأ يف هللا تويب يه دجاسملاو «دجاسملا يف سولجلا يتمأ

 تاب نيلجر يف ليقو 5 ةدابع هبلق ءىلم دقف ةعايجلا ةالص ىلع ظفاح نم : ليقو
 ايهدحأو { ةعامج يف رجفلاو ةرخآلا ءاشعلا لصي ملو ، حبصأ ىتح يلصي ايهدحأ

 : ليقو & لضفا وه هنا { هتليل لصي ملو { ةعامج يف رجفلاو ةرخآلا ءاشعلا ىلص
 هنع رفكيو & تاجردو تانسح اهاطخ ةوطخ لكب هل { ةعامجلا ىلإ بهاذلا

 دارأ اذإ ىطخلا يف رصقي ءاهقفلا ضعب ناكو 0 هلزنم ىلإ هعوجر كلذكو ، تائيس

 لوقي : لاق نم لاقو ، دجسملا يف لخد اذإ هللا ركذي نا بحتسيو ث ةالصلل دجسملا

 باوبأ يل حتفاو ، دمحم ىلع لص مهللا : لوقيو { نيلسرملا ىلع مالسلاو هلل دمحلا

 . كلضف باوبأ يل حتفاو & دمحم ىلع لص مهللا : لاق جرخ اذإو { كتمحر

 ىذلاو» : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق فارشالا باتك نمو
 مث اهل نذؤيف ةالصلاب سانلا رمآ مث بطخيف بطخي نم رمآ نأ تممه دقل هديب يسفن

 : رمع نبا لاقو «مهتويب مهيلع قرحاف لاجر ىلإ فلاخا مث سانلا مؤيف الجر رما
 لاق هنا ةلي يبنلا نع يورو . نظلا هب انأسأ ءاشعلاو رجفلا ةالص نم هاندقف نم انك

 . ةعاحجلا نع فلختلا يف ينعي ةصخر كل دجأ ال» : ريرض وهو موتكم مأ نبال

 ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل تمقاف مهيف تنك اذإو » : هركذ ۔ لجو زع ۔ هللا لاقو

 ةلي هللا لوسر باحصأ نم دحاو ريغ ؛ مهريغ نع انيورو .. ةيآلا 4كعم مهنم

 دوعسم نبا مهنم ث هل ةالص الف رذع ريغ نم بجي ملف ءادنلا عمس نم : اولاق مهنأ

 ةعامجلا روضح ىري ناك نممو . ةلي يبنلا نع يور دقو ،& يرعشألا ىسوم وبأو
 صخرأ ال : يعفاشلا لاقو { روث وبأو لبنح نب دمحأو حابر يبأ نب ءاطع ؤ اضرف

 : دوعسم نبا لاقو . رذع نم الإ ث اهنايتا كرت يف ةعامجلا ةالص ىلع ردق نم ىلع
 . هقافن مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو اهتيأر دقلو

 © يور امم وحن .7 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يناعم يف جرخي هلعلو ث اهتوبث يناعمو ث ةعامجلا رمأ يف ديدشتلا يناعم نم يكحو
 & يناعملا هذه تتبث اذإو ضعبلا اهب ماق اذإ ، مومعلا ىلع اهموزل يف فالتخإ مهلوق

س ٦ -



 ةلي يبنلا دعب اهب موقي دحأ نوكي نأ زوجي الف ث ةلت يبنلا نع موزللا ىنعم ىلع
 مايق عم اهنع فلختملل رذع ال هنا تبث اذإف 5 هنم ىلوأ الو هنم رثكأ . هباحصأو

 . اهم هنم موقأ دحأ نوكي ال هنأل ؛ كلذ ريغ زجحم مل هباحصأو & اهم ةلي يبنلا

 ىلع يبأ نع يضاقلا نع بسحأ ايف ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 ف مامالا لخدو ه هتالص رثكأ لص اذإ هنا يلصملا يفو ] شيرق نب ديعس نب نسحلا

 عم لخديو ئ اهعطق اهلقأ ىلص دق ناك اذإو .ه هتالص لع يضعي هنا ى ةعاجلا ةالص

 . هتالص يف مامالا

 مؤي لجر نع تلأس . ۔ ىلاعسلا دمحأ نب دمحم باوج نمو _ ۔ : ةلأسم

 عطقي نأ هل له موقب سحي مث ؤ ةالصلا ىف لخدي ىتح دحأ رضحي مل اممرف ء سانلاب

 . (باتكلا ىلإ عجر) . هللا ءاش نإ هل زئاج هنا وجراف ؟ ةالصلا لبقتسيو هتالص

 ملف دجسملا ناربج نم ةماقالا عمس نم هنا رثألا يفو ۔رباج يبأ باتك نمو -

 . احيحص اغراف ناك اذإ رذع نم الإ ©، هل ةالص الف . بجي

 لصي ملو ، دجسملا ين ةماقالاو ناذألا عمس نمو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاق

 نمو . ةدابع كلذ لعجي الو { هيلع سأب الف ، هعدري رمأ الب هتيب يف ىلصو ، مهعم

 كرابت ۔ هللا لوقل ، ةضيرف ةعامجلا ةالص نا ، سابع نبا نع ىوريو ؛ هريغ
 نم ديدشتلا اهكرت يفو «نيدجاسلا يف كبلقتو موقت نيح كاري يذلا ل : ۔ ىلاعتو
 هنا } انباحصأ ضعب نع تفرع كلذكو 0 اهف كراتلا نم رذع ريغ ىلع ءاهقفلا

 نم ضعبلا مايق نا : لوقلا ضعب يفو ، ةعايجلا مايق يف ضعبلا نع ضعبلا موقي ال
 ريغ اناك اذإ نينثالا مزلي ال هنا ليق لهف : هل تلق & ضعبلا نع يزبي رصملا لهأ

 ىلع باطخلا تبث اذإ : لاق . دجسم ريغ يفاناك اذإ © ةعايجلا ةالص اولص نيرفاسم

 مايقلا تبث ةعايجلابف { ةالصلا ضرف ءادأب نيبطاح اناك ةعايجلا مايقب مالسالا لهأ

 ىلع اذهو . ةعامج يدنع نانئالاو & كلذ ىلع ةردقلا دنع اه ءادألاو اهب

. لوقلا ضعب



 ةالصلا تقو يف هيلإ نورضحي ةيرقلا يف دجسم مهعم موقو : تلقو : ةلأسم

 © نارقلا أرقي نم مهيفو { ىدارف رثكأ وأ لقأ ، ةعبرألاو نانثالاو ةثالثلا ، نولصيف

 ؛ يعمف ؟ اهب نكي مل وأ ةعامج يلصي نم ةيرقلا يف ناك ، كلذ مهعسي له : تلق
 ٠ كلذ عييضت مهعسي ال هنا : ليق دقف 0 ةعايجلا ةالصب هترايع ىلع اوردق اذإ منا

 ةيرقلا يف ناك اذإ : ليق دق هنا ؛ يعمو نكي مل وأ ةعايجلا نم كلذ ريغ ةيرقلا ين ناك

 . كلذ يل نيبي الو { رذعلا ىلإ بهذي هلعلو ، نوهأ وهف يلصي نم

 يف لصي مل نم اورذع فيك ء بجعلا لك بجعلاو : لاق ؛ هريغ نمو
 ناكو اريرض ناكو { ةعايجلا ةالص نع موتكم مأ نبا رذعي مل ةلت يبنلاو { ةعامجلا

 ١ كلذ نع ى ةي يبنلا لأس دق ناكو ، دجوي ام ىلع داوو ، لخن دجسملا نيبو هنيب

 صفح يبأ نينمؤملا ريمأ نع ءاجو ، كلذ يف رظنيف ؤ هطبضا ال مالك اهنيب ناكو

 جرخف هب توصف هلزنم ىتاف © ةالصلا يف الجر دقف هنا هللا همحر _ باطخلا نب رمع

 { نينمؤملا ريمأ اي ةلع : لاق ؟ ةالصلا نع كسبح ام ؛ رمع هل لاقف ، لجرلا هيلا

 هل لاقف & جرخا نا تعطتسا ام : لاق وأ آ تجرخ ام كتوص تعمس ينا الولو

 ، ةالصلا ىلإ هللا يدانم © ينم ةباجإ كيلع بجوأ ناك نم ةوعد تكرت دقل : رمع

 لجر نع هلأسف لجر ءاج : لاق نسابع نبا نع دهاجم نع نايفس انثدح : لاقو

 هلأس . رانلا يف : هل لاقف ؟ ةعامج الو ةعمج دهشي الو { ليللا موقيو { راهنلا موصي

 اراج ىل نا : هل هلأسي لجرو سابع نبا نع تدهش هنعو 0 رانلا يف : هل لاقو ارهش

 لهأ نم كلذ : لاقف ، ةعمج الو ةعامج يف يلصي الو { راهنلا موصيو ليللا موقي

 ىتح بتي ملو ، رذعريغ نم ناك اذإ كلذ لعلو ، باتكلا اذه يف رظانلا لاق { رانلا

 ىنعملا اذه ىلع الإ يدنع جرخت الف ، نسابع نبا نع ةياورلا تحص نإف { تام

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخاي الو ، كلذ يف رظنيف

 : لاق ءاجر يبأ نع ديبع نب يلعب انثدح : لاق ىجي انربخأو ؛ هريغ نمو

 © رصعلا ةالص دعب ىلص نم امأو ، بنذب الإ توفت ال ةعامجلا يف ةالصلا نا ينغلب
 . رذع الب ادمعتم ةع ال ا ةالص كرتو ئ سمشل ١ عولط لبق رجفل ا ةالص دعب ىلصو

۔_ ٨



 . ةنسلا كرت هنأل ؛ هنم ءىرب الإو بات نإف { باتتسي هناف

 وهف ، رذع الب ةعامجلا ةالص كرت نم امأو : ةلأسم نسحلا يبأ عماج نمو

 امأو ، هنم ءىرب الإو ، بات نإف باتتسي ليق دقو © هنم أربي الو ةلزنملا سيسخ اضيأ
 هنإف {© بورغلا ىلإ رصعلا ةالص دعبو © قورشلا ىلإ رجفلا ةالص دعب ىلص نم

 . هنم ءىرب الإو ، كلذ نم بات نإف ، باتتسي

 بجي ملف © دجسملا ناريج نم ةماقالا عمس نم هنا رفعج يبأ باتك نمو

 يأ هل ةالص الريسفت نا : ليقو ، احيحص اغراف ناك اذإ & رذع نم الإ هل ةالص الف

 © لضفأ لاجرلا نم مدقملا فصلا ليق دقو ، ةعامجلا يف هل ةالص الو هل فيعضت ال

 . لضفأ ءاسنلا نم رخؤملا فصلاو

 ىلص ، سانلا نم دحأ هعم لصي ملو 0 ماثأ مث نذأ نم هنا انغلبو : ةلأسم

 . لابجلا لاثمأ فوفص ةكئالملا نم هعم

 نع فلختف . ةلي هللا لوسر ضرم : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو ۔

 نع فلختي نا ضيرملل نا { ملعلا لهأ نيب افالتخا ملعأ الو ، ةعامجلا

 ةالصلا تميقأ اذإ» : لاق ةلي هللا لوسر نا تبثو & ضرملا لجأ نم الإ & تاعامجلا

 باطخلا نب رمع : ثيدحلا اذه رهاظب لاقو «ءاشعلاب اوأدباف ءاشعلا رضحو

 نأ الإ ؛ ةالصلاب نوأدبي : كلام لاقو & قاحساو دمحأو يروثلا نايفسو رمع نباو

 ةديدش هسفن تناك اذإ ءاشعلاب نوأدبي : يعفاشلا لاقو 0 افيفخ اماعط نوكي

 لاق ، ةالصلا يضقي نأ يلإ بحأ ءاشعلا كرت كلذك نكي مل نإف { هيلإ ناقوتلا

 طئاغ هب نل بحتسي : ركب وبأ لاق { ىلوأ ةي هللا لوسر ربخ رهاظ : ركب وبأ

 ةريطملا ةليللا يف ةعامجلا نع فلختي نأ ءرمللو © ةالصلا لبق هب أدبي نأ ، لوب وأ

 ىشغي الو ، تاعامجلا رضحي نمل ، لصبلاو موثلا لكأ هركيو ، رطملا لجأ نم
 . ةحئارلا بهذتف { رانلاب جضني نأ الإ { كلذ لجأ نم دجاسملا

 ذعب يدنع ءاشعلاو . نسح ركذ ام عيمج ف هلوق نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

_ ٩



 ام وأ ، هوحنو يعفاشلا نع هيف يكح ام ىنعمب الإ ، ارذع نوكي ال ةعايجلا توبث

 ىلعو مهيلع هظفحو ، وه الإ مهيف هب موقي ال هلوقب © هيف مايقلا رمأ نم ههبشا
 اذه ىلعو } هعضوم ىف هلعجي ىتح . هيف ريبدتلا ءوس وأ هعايض فاخ اذإ { هسفن

 رذع نوكي الو . ةلي يبنلا لوق ىنعم جرخي نوكي نأ ك يدنع نسحي هوحنو
 نيد وأ سفن نع ةيقتلا ىنعم . هب يبنلا لوق ىنعم جرخي نوكي امم ررض مزاللا مأ

 دارأ نم هلكأب رمؤي الف لصبلاو موثلا امأو ، يدنع جرخي اذه وحن ىلع 0 لام وأ
 © نيملسملا ىلع ىذألا لاخدإ زوجي الو { ىذألا هيف نإف © ةعايجلل دجسملا لوخد

 اهموزل يعم تبث اذإ { ةعايجلا روضح نع رذع يدنع هل نكي مل كلذ لعف نمو

. ةعايجلا رضحيو هرييغت ىلع دهتبيو وه الإ ، رذع ريغب هيلع



 ىن اثلا ب ايل ١

 ةعاحلا ةالص ينف

 هريغو دجسملا ف ةعامح دعب ةعامج ةالص ىفو

 يف تيأر كنا تركذو دجوي ايف ؛ يراوحلا يبأو ديعس يبأ ىلع ضرع اممو

 ملو ، ةالصلا كلت موقب ىلص مث ، ةضيرفلا ىلص لجر نع عيبرلا نع بتكلا ضعب
 نإو © موقلا ىلع ةداعإ الو مهملعي نأ هيلع سيلو ، عنص ام سئب : لاق . مهملعي

 . مهيلع ءيش الف اوملعي مل ام امأو ، مهملعي نأ هيلع نا لوقنف اوملعي مل

 ريغ نم ةماقالاو ناذألا عمسو ، تيبلا يف لجرلا ىلص نإف : تلقو : ةلأسم

 . ةعامجلا نع فلخت نإ هيلع سأب الف ةداع كلذ ذختي نأ هل بحأ الف ، رذع

 موصي لجر نع لئس ۔ هللا همحر ۔ سابعلا نب هللادبع نع ينغلبو & اهرجهي الو
 © رانلا يف وه : لاقف ؟ رذع ريغ نم ةعامج الو ةعمج يتأي الو } ليللا موقيو { راهنلا

 . رارصالاو نامدالا ىلع اذهو . رانلا لهأ نم وأ

 ناك اذإ ةلفان يلصي نأ ناسنالل زوجي الو & -دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 ,ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ» : ةي يبنلا لوقل { ةعامجلاب ابطاخ

 ناذألا عمس نمل يغبنيو { ةيافكلا ىلع ضرف ةعامجلا ةالصو -باتكلا نمو

 نيذلا اهيأ اي» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، ةعايجلا نع فلختي ال نأ 0 ةماقالاو

 وهو { ةلي يبنلا هب رمأ ناذألاو «مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونما

: ةلي هللا لوسر اي : لاق موتكم مأ نبا نع ةياورلا يفو ، ةالصلا ىلإ انل هب يعادلا



 يف يلصأ نأ ةصخر نم يل لهف © يل دئاق ال { رادلا عساش ، رصبلا ريرض لجر ينا

 رما هنا : ليقو «ءادنل بجأ» : لاق ، معن : لاق «ءادنلا عمست له» : لاق ؟ يتيب

 يفو . رظن هيفو { انباحصأ هب درفنا لبحلا دش ربخو { دجسملا ىلإ لبح هل دشي نا

 تابثا يفو ، ةجرد نيرشعو عبسب درفنملا ةالص ىلع ديزت ةعامجلا ةالص نا ةياورلا
 نم لوقل طاقسا . اباوث رثكا ةعامجلا تناك نإو . اباوث ةالصلا درفنملل ةلي يبنلا

 هنا ةلت يبنلا نع يور دقو © هسفن ةصاخ ىف ناسنا لك ىلع اضرف ةعايجلا بجوا

 هللا لوسر اي : هل ليق «رذع نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم» : لاق

 : لاق هنا مالسلا هيلع هنع ىرخا ةياور يفو «ضرم وأ فوخ» : لاق ؟ هرذع امو

 © ةعايحجلا ىلع ثح { ملعأ هللاو يدنع اذهو «دجسملا ين الإ دجسملا راجل ةالص ال»

 دجسملا راج نأ ىلع اوعمجأ مهنأل ؛ ةعاجلاب لاني يذلا باوثلا لين يف بيغرتو

 ةلي هنع يو ر ام ةعامجلا يف بيغرتلا ىلع لدي امو ، هضرف ىدأ دقف { هتيب ين ىلص نإ
 ةدراب ةليل تناك اذإ كلذكو «لاحرلا يف ةالصلاف لاعنلا تلتبا اذإ» : لاق هنا

 لوبلا ينعي ، نيثبخألا عفادي وهو ، يلصملا يلصي نأ مالسلا هيلع ىهنو ، ةريطم وأ

 ءالخلا مكدحأ دجو اذإ» : لاق ةلي يبنلا نأ { مقرأ نب ديز قيرط نمو 5 طئاغلاو

 ةنيكسلا هيلعو اهتأيلف ةالصلا ىلا وعدملا عمس اذإو «ءالخلاب أدبيلف ءادنلا عمسو

 يفو ۔ باتكلا نمو ۔ «ةالصلا ىلإ مكدحا بهذ اذإ» : لاق هنا ةلي لاق ايك © راقولاو

 كردا ام لصيلو راقولاو ةنيكسلا مكيلعو اهوتأف ةالصلا متيتا اذإ» : ىرخا ةياور

 يف نم عطق ء دجسملا يف ةالصلا تميقا اذإو _ باتكلا نمو ۔ «هتاف ام لدبيلو

 «ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقا اذإ» : ةلي يبنلا لوقل . هتالص دجسملا

 هنألو ؛ اهيف لوخدلا وهو { مارحالا ةريبكت اهتماقا نا ؤ ملعأ هللاو يدنع ىذلاو

 نا مهيلع نا { انباحصأ ضعب بهذ دقو { ةالصلا ىلإ متمق اذإ لقي مل مالسلا هيلع

 . ربخلا اذهل ةالصلل ةماقالا دنع اوعطقي

 ليق . تدجو يدنع اذكه ۔ هللا هظفح ديعس يبأ نع باتكلا ريغ نمو ۔

 زوجي له ث ةعامجلا هب تبثت نمب ةعامج هيف مؤي يذلا دجسملا يف مامالا ىلص اذإ : هل

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةعامح دجسملا كلذ يف يلصي نأ دحأل
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 .لوألا مامالا ةالصبةالصلا هيف زوبت عضوم يف ناكاذإ كلذ هل سيل هنا انباحصأ

 جرخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص ضقن ىلع مدقت له { دحأ كلذ لعف نإف : تلق

 مهتالص نا كلذ ريغ كل نيبي لهف : هل تلق . ةدساف هتالص نا : مهلوق يناعم ىلع

 ىدنع كلذو ‘ مهتالص دسفت ال هنا مهضعب نع دجوي هناب ؛ يعم : لاق ؟ متت

 يهو ،تاقوألا نم تقو يف الو & هوجولا نم هجوب ةعامجلا ةالص عنمت الئل ؛ نسح

 . هتالصب ةالصلا زوبت تقو يف هتالصب الإ ، مامالا ةالص مايق لاح يف الإ ى لضفأ

 8 نورخآ ءاجو ، دجسملا رخؤم ةحرص يف ةعامج اولص موق نعو : ةلأسم

 سأب الف ؟ ةحرصلا مادق وهو دجسملا يف نولصي له . ةعامج اولصي نأ اوبحاف

 . لوألا بابلا اوزواج اذإ كلذب

 © ةدحاو ةالص ةدحاو ةعاس يف مهمامإب موق لك حارب يف نولصي موقو : ةلأسم

 تلصتا ولو اعيمج مهتالص متت له : تلق 5 اعارذ رشع ةسمخ نود مهنيب

 نإ : تلق . لاح ىلع مهتالص متت نا بحأو ليواقأب كلذ يف ليق دقف ؟ فوفصلا

 . كلذب ليق دقف ؟ مهتالص متت له 0 لايشلا وأ نيميلا ىلع ناك

 ةعامج اولص موق يف لاقو . هللادبع يبأ نع ةيواعم يبأ ظفح نمو : ةلأسم

 © ةالصلا اوضق ىتح مهل لبقتسم مامالاو مالظ يف مامالا ةالص يف ةخسن يفو

 لبقيف ةالصلا يف وهو مامالا ملع نإو 0 ةمات مهتالص : لاق ؟ اوملعي ملو

 . ةلبقلا ىلإ

 لخد لجر نع انيور : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 دقو ،«هعم يلصيف {، اذه ىلع قدصتي لجر الا »: لاقف ةلي يبنلا ىلص دقو { دجسملا

 كلذ يور ى مامالا ةالص دعب ةعامج ىلص هنا ، كلام نب سنأ نع اذه يف اوفلتخا

 نسحلاو يعخنلا ميهاربإو حابر يبأ نب ءاطع لاق هبو ، دوعسم نب هللادبع نع
 لضفت» : ةي يبنلا لوقب دمحا جتحاو & قاحساو لبنح نب دمحأو ةداتقو يرصبلا

. «ةجرد نيرشعو ةسمخ درفلا ةالص نع كلذب عمجلا ةالص



 هبو ث هللادبع نب ملاس لوق اذه { نيترم دجسملا يف عمجي ال : ةفئاط تلاقو

 يروثلا نايفسو ديعس نب ثيللاو سنأ نب كلامو فوع نباو ةبالق وبأ لاق
 نا وهو : دمحأ هلاق : ثلاث لوق هيفو { يأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازواألاو

 © وجراف دجاسملا نم كلذ ريغ امأو 0 ةنيدملا دجسمو . مارحلا دجسملا يف يلصي ال

 ىلع دجسملا يف نالوقي © يعفاشلاو سنأ نب كلام ناكو ، كلام نب سنأ هلعفو

 لوقلاب : ركب وبأ لاق . موق دعب موق هيف يلصي نا الإ ، نيملسملا قيرط نم قيرط
 . لوقأ لوألا

 مامإ ىلص اذإ هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاقو

 ةعامجلا هب موقت نمب تاضورفملا تاولصلا نم ةالص . هيف هتمامإ تتبث دقف دجسم

 ةعامج اهدعب نكي مل { دجسملا كلذ يف ةالصلا كلت يف ةعامجلا تبثتو ، نيلصملا نم

 ريغ يف & دجسملا كلذ ين هتالصب ةالصلا زوجت تناك ثيح دجسللا ين ةالصلا كلت ين

 ضعب نم يكح ام وحن ىلع & دجسملا كلذ يف فوفصلا تلصتا ول نا هتمامإ

 تناك اذإ امأو 5 افالتخا هجولا اذه يف ، لصفلا اذه يف مهلوق يف ملعأ الو ، ليق ام

 نا هبناج نم وأ ، دجسملا مدقم ين مامالا ةالصب اهيف ةالصلا زوبحت ال دجسملا ةعقب

 هيف نوكت نا زوجت ال هنا ، عضوملا كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعمف فوفصلا تلصتا ول

 نم صاخلا يناعم يف هيلإ اوبهذ ام ىنعم يل نيبي الو { مامالا ةالص دعب ةعامجلا ةالص

 موق ىنعم ىلع جرخي تيبثت مهلوق يف ادوجوم ناك امنإو ، كلذب ملعأ هللاو ، لوقلا

 هيف فلتخي ايف هنم هبشي وه ام رظنلا يناعم ين لصألا يف دجويو & قافتالا ةهبش هيف
 . لوقلا نم

 اودجي مل امم ، مهل هاكح نم مهيلا عقو ام ىلإ كلذ يف نوبهذي مهنا بسحأو

 نيب رظنلا ىنعم يف لصألا يف ناك نإو ، لوصالا يف مهفلاخي نم عم الإ { هريغ

 تقو يف مامإب هيف ةالصلا مهنيب تبثت رايع الو 0 مامإ هل يذلا دجسملا امأو ؤ ةجح

 نا ث افالتخا مهنيب ملعأ الف ، ةمامالا هجو ىلع هومدقيف ث ةالصلاب نوبطاخي ام

 ادجسم ناك ولو { ةدحاولا ةالصلا ين ةزئاج ةعامج دعب ةعامج دجسملا كلذ يف ةمامالا
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 دجسملا ريغ يف ةدحاولا ةالصلا يف عاقبلا رئاس يف ةمامالا كلذك 5 عاقبلا رئاسك وه

 نا ث افالتخا مهنيب ملعأ ال دجسملل ةنسلاو { ةنيبلا مكح هيلع عقاولاو ، رومعملا

 كلانه نمف .0 ةزئاج ةعامج دعب ةعامج عضوملا كلذ ف ةدحاولا ةالصلا ف ةعامجلا

 ةعامجلا ين مهعم تبثي يذلا ةصاخ ، دجسملا يف هلخد ام ضعب هولاق ام يدنع لخد
 قافتالا ىنعمب ةعايجلا دعب دجسملا يف ةعايحجلا فصو © قافتالا ىنعمب & ةعامجلا دعب

 . ةعامجلا ىنعم الإ & يدنع هيف تبثت ليلد ريغب

 مامالاو } دجسملا يف لجرلا يلصي نا هركي ناك هنا ميهاربإ نع دامح : ةلأسم

 لوق وهو ، قشنم هنأك ، هدح ىلع يلصي نأ ينعي { مامالا ةالص ريغب موقلاب يلصي

 . رفز لوقو ةفينح يبأ

 مامالل ةقاشملا نم ةدارالا هذه ىلع اندنع جرخي هلعل اذهو ، نسح : هريغ لاق

 3 زوجت ال ثيحو . مامالا ةالصب ةالصلا زوت ثيح ، دجسملا نم عضوم لك يف

 3 مامالا ةالصب ةالصلا زوجت ال ثيح هتالص تناكو رذعل كلذ ناك اذإ امأو

 & هيف رذعي ال ىنعم ىلع مامالا ةالصب زوبحت ال ثيح تناك اذإو ، كلذب ساب الف
 . ةمات هتالصو ءيسم وهف

 يف هدحو ةبوتكملا نم ةعكرلا يلصي لجرلا يف ميهاربإ نع دامح : ةلأسم

 3 مامالا عم لخدي مث { ةعكر اهيلإ فيضي : لاق ؟ ةالصلا ماقت مث { دجسملا

 يف مامالا عم لخدي مث (ةخسن يف) ايهلعجيف ، ملسي مث نيتعكرب هعم يلصيف
 . ةضيرفلا هعم يلصيف ث ةالصلا هعم لبقتسيف ةضيرفلا

 ذخاي ناك هبو ، ميهاربإ لوق نم يلإ بحأ رماع لوق : ةفينح وبأ لاق
 . دسأ لوق وهو ث ميهاربإ لوقب ذخاي الو ، ةفينح وبأ

 هيلع مامالا مرحي مل ام 5 انباحصأ لوق بهذم يف جرخي رماع لوق : هريغ لاق

 ةحبسلا ىنعم لعلو . ةلفان نانوكي انباحصأ دنع ناتعكرلاو © نيتعكرلا متي نأ لبق

يف ةعامجلا يف ةضيرفلا رضحت نأ دعب & عوطتلا ةالص نسحت الو { ةلفانلا { مهدنع



 . زوجت ال وأ مامال ا ةالصب ةالصلا زوجت ثيح ث دجسملا

 ةلق يبنلا عم ىلص هنا . هيبأ نع ، دوسألا نب ديز نب رباج : ةلأسم

 : ايل لاقف ، ايلصي مل نيلجرب وه ذإ ىلص الف & باش مالغ وهو ىنع © حبصلا

 اذإ ، العفت ال : لاقف . انلاحر يف انيلص : الاق ؟ سانلا عم ايلصت نأ اكعنم ام

 نع . ةلفان مكل اهناف ، هعم ايلصف لصي مل مامالا اتكردأ مث { ايكلاحر ي تيلص

 اولص دقو سانلا تيتأ نأو اهتقول ةالصلا لص» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ

 . ةلفان هذهو «تيلص ينا لقت الو مهعم لصف

 ةعايحجلا ىلص اذإ { دجسملا مامإف : هل تلق ، ديعس يبأ نع بسحأ : ةلاسم

 يف ةعامج نولصي © مهريغ نم وأ رايعلا نم هريغ ءاج مث ، رايعلا نم ةرضح نع
 ناك نإ ةلفانلا ةالص هيلع نوعطقي له . هيف وه ىلص يذلا دجسملا مادق ك دجسملا

 يف هنم ةعاحجلا تتبث دق تناك اذإ نوعطقي ال مهنا ؛ يعم : لاق ؟ال مأ ةالص ين

 يف تاعاجلا لثمك ىدنع يه . دجسملا يف هدعب تاعايجلا نم هريغ نأل ؛ دجسملا

 { ةأرمإب ىلص اذإ مامالا نع ديعس ابأ تلأس . دجسملا ريغ وأ ، ضرألا نم حاربلا

 نأ دحأل زوجي له { هيف مامإ وه يذلا هدجسم يف نايبصو 7 ريثك وءاسن وأ يبص وأ

 ٠ نايبصلا نم نيقهارملاو ءاسنلا امأ : لاق ؟ مامالا ةالص دعب ةعامج هيف يلصي

 ثيح نم ةعامج هدعب دحا يلصي نا ، ةعامج مهب رذع نم مامالا ىلص اذإ بحأ الف

 يأ : ليق ، اهيف لقع نم ىلع نايبصلا نم ةالصلا نأل { هتالصب ةالصلا زوبت تناك

 نا ث انباحصأ نيب افالتخا ملعأ الف ءاسنلاو ، اهدودح فرعو ث ىنعم اهلقع نم

 تعقو اذإف { متتو عقت اهتالص نأل ؛ ةعامجلا ةالص مامالا عم تلص اذإ ةأرملا

 تلقو 3 ةعامج يدنع يهف © مهتالص يف اهيلع . نيعمتجملا يف زوجي اهيف ةعايجلا

 نم ىلص اذإ : لاق ؟ ةعامجلا عقوم عقت اهارت له ، رذع ريغ نم © مهب ىلص نإف : هل

 يدنع سانلا رئاسك وهو ، اهعضوم ريغ يف ةمامالا عضو هنأل ؛ امامإ هرأ مل رذع ريغ

 ريغ يف ةعامجلاب ماق اذإ ، يدنع ةع احلا كلت اولصي نا رايعلا نم ث ةالصلا كلت ف

 { رفاسملا ىلص اذإ كلذكو : هل تلق . ةدحاو ةالص يف ولو ،& اهقح عيضو اهعضوم
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 نم لوق ىلع مامالل رذع ريغ نم ناك اذإ { ةعامج اهارت له ث هديس يأر ريغب ربع وأ

 مامالا عم اولص اذإ هنا ؛ يعم : لاق { ةعامج رفاسملاو دبعلا ىلع سيل نا لوقي

 . كلذب موقت ةمامالا نا ، هعم يلصي نمل امامإ نوكيو . هتمامإ نوكت ثيح

 : لاق ؟ هديس ىأر ريغ نم ةعامجلا دبعلاب ىلصي نأ هل زوبي لهو : هل تلق

 . هيف مؤي يذلا هدجسم يف ناك اذإ { معن

 له ، هفلخ ىلصي نا هرمأو هدجسم وأ ، هدجسم ريغ ىف ناك نإف : تلق

 . كلذ نم صالخلا هل بحا : لاق ؟ ةالصلا يف دبعلا لمعتسا ام ردق نمضي

 ديري ادجسم لخد نمو ۔ هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 © ةعامج اولصي نأ اودارأف { دعب وأ ةعامج دجسملا كلذ يفلص ملعي ملو ، ةالصلا

 . ههبش ىلع اولص دق 2 ؛ كلذ ىلع مهتالص متت الو & كلذ مهل سيل انيأرف

 ين اماف ، دجسملا كلذ مامإ دعب ةعامج ىلص نميف ، فالتخالا امنإو : ةلأسم
 كلذف ةالصلا دعب امأو عضوم يفنو ةدساف يهو { كلذ يف فالتخا الف دحاو تقو

 نإف ، رذع نم الإ بحن الف ةالصلا نيح يف امأو { افالتخا هيف ملعأ الو 3 زئاج

 . مهتالص تزاج اولعف

 مث ، دجسم يف ةعامج اولص موق يف : بوبحم نب دمحم نب ريشب لاق : ةلأسم
 © ةدساف مامالا لبق اولص نيذلا ةالص نا { ةعامج ىلصف دجسملا مامإ ءاج

 . اهزوجيف هريغ امأو

 رخآ هلو { تاقوألا رئاس يف فورعم مامإ هل عماج دجسم ناك اذإو : ةلأسم

 ىلص نإو { هل وهف ءيش هل ناك نم لك : ريشب لاق ؟ رحنلا ةليلو ةفرع موي هيف يلصي

 هب فورعملا لجرلا ةالص نوكت نأ يغبنيف { ةالصلا كلت نورخآ سانا هعمو مامإ

 . ضقنلا ىري نم لوق ىلع & ضقنلا نيرخآلا ىلعو { ةالصلا يه ةليللا كلت

 دحاو عضوم يف ضعبب مهضعب مؤي ةعامج ةالص يف ، ديعس يبأ نع : ةلأسم

 مامإ ال دجسم وأ } دجسم ريغ يف كلذ مهلف آ ضعب فلخ مهضعب & دحاو تقوو
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 اذإ مف زوجي الف } اعارذ رشع ةسمخ نود مامإ لك نيب ناك اذأ : ليقو . هل

 . مهفلخ اوناك

 ىلع مهءاذح اوناك نإ ض اعارذ رشع ةسمخب دعابتلا مهيلع ليق : هريغ لاق

 اوناك اذإ مهيلع : ليقو ، لاح ىلع مهيلع سيل : ليقو ، كلذ نود زوجي ال لاح

 . ملعأ هللاو 6 مهفلخ

 مهريغل له ث يدارف اهومتاف مهمامإ ةالص تدسف نيذلا ةعايجلا يف : ةلأسم

 ناكو 5 ةعامج تتبث مهب مرحأ نيح هنا ؛ ال : لاق ؟ ةعامج دجسملا كلذ يف يلصي نأ

 . ملعأ هللاو ى مهيلع سيلف . مهءاذح اوناك نإ ةعامج اهومتي نأ مهل

 نأ مهريغل نأ ، يدارف اهومتاف مهمامإ ةالص تدسف اذإ ةعايجلا ين : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ، لاز دق ةعايجلا مكح نأل يدارف لاحلا كلذ يف يلصي

 © فورعم مامإ هل ناك اذإ دجسملا نعو & بسحأ ايف ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 اضيأ اولصف ىرخا ةعامج تءاج مث { اوفرصناو { ةالص هعم ىلص نم ىلصف
 اولص اذإ مهتالص متتأ : تلق ، دجسملا كلذ يف ةالصلا كلت مهمامإو 3 ةعامج

 يف دعب وأ ةالصلا هذه ىضمأ دق لوألا ناك ، دجسملا يف لوألا مامالاو { ةعامج

 هيف ةالصلا تناك عضوم يف ةرخآلا ةعامجلاب يلصي رخآلا مامالا ناك اذإ اماف ؟ ةالصلا

 ةالصلا مامت دعب مهتالص زوبحت الف & دجسملا مامإ وهو © لوالا مامالا ةالصب زوبت
 ةعاحجلا هذه تناك اذإ امأو ، ةالصلا يف لوألا مامالا مأ اذإف { ةالصلا مامت لبق الو

 هذه تناك عضوم يأ يف مامالا ةالصب هيف ةالصلا زوجت ال عضوم يف نولصي

 لوق نم افالتخا هيف ملعن الو { زئاج كلذف مامالا مامتو ةالصلا دعب اماف . ةالصلا

 كلذ بجوي ببس وأ رذع نم الإ كلذ بحن الف ةالصلا نيح ىن امأو ث انباحصأ

 جرخي هنا ملعأ الو ، مهتالص تزاج { ىنعمريغل كلذ اولعف نإف { يناعملا نم ىنعمل

 . كلذ مهناف ءاذه يف فالتخا انباحصأ لوق يف

دحأ مهيف سيلو { مامإ هل دجسم يف اولص ةعامج يف : ديعس وبأ لاق : ةلأسم



 يلصي نأ ماماللو { مامالا لبق اولص اذإ كلذ يف مهيلع سأب ال هنا { راعلا نم

 { رايعلا نم دحأ يأرب مامإ ريغ وه يذلا اذه مقت نإف : هل تلق . ةعامج مهدعب

 ؟ مهدعب ةعامج يلصي نأ ءاج اذإ مامالل له © مامالا لبق هرضح نمبو مهب ىلصف

 ةالص هرضت الو لاح لك ىلع ىلوأ مامالا نأو & كلذ لاق نم لاق هنا ؛ يعم : لاق

 مامالا ىلص اذإ : لاق نم لاقو © ىلوأ هنأل ؛ مهريغ وأ رايعلا نم هلبق ىلص نم

 مهدعب يلصي نأ مامالل سيلو © ةعامجلا تعقو دقف 0 رايعلا نم دحأ يأرب لوألا

 .ملع أ هللاو © ةعامج

 ىرخا ةعامج يلصت له ، دجسم ريغ يف ةعامج نولصي موق ينفو : ةلأسم

 نوكت نأ الإ ، ضعب تاوصأ مهضعب عمسي ال ثيح نولصي : لاق ؟ مهبرق
 مل ام ، مهءارو ةعايجلا ةالصب موقلا يلصي نا زوجيو { زوجي الف { ةلصتم فوفصلا

 مل ولو } زوجيف ةلصتم فوفص نكت مل اذإ ، زوجي ال مهيف مامالا تاوصأ اوعمسي
 . هتوص اوعمس نكي
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 ثلاثلا ب ايل ١

 ةعاجلا ةالصل ةينلا يف

 نأ مامالا دارأ اذإو - ميهاربإ نب دمح هللادبع يبأ خيشلا باتك ريغ نمو

 ىلصأ : لوقيو يوني هناف . اهريغ وأ ةعمجلا ةالص ةعامجلا نم هفلخ نمي ىلصي

 ىلإ ةعكر اذكو اذك اهريغ وأ ةعمجلا ةالص يهو . لع هللا اهضرتفا ىتلا ةضيرفلا

 . يتأي نملو ، يتالصب يلصي نمل امامإ هلوسرلو هلل ةعاط ةبعكلا

 يلع هللا اهضرتفا يتلا ةضيرفلا يدؤا : لوقيو يوني هناف مومأملا امأو : ةلأسم

 ةالصب يلصي نأ ىون © ىلو ريغ ناك نإو .{ ايلو ناك اذإ ، اهريغ وأ & ةعمجلا ةالص

 . (ىضقنا) ةيدمح هلوسرلو هلل ةعاط ةعامجلا

_ ٢١





 عبارلا بابلا

 ةمامالاب حأ نميف

 قحأ» : لاق ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نم ۔

 { ةنسلاب مهملعاف 5 ءاوس ةءارقلا ين اوناك نإو { هللا باتكل مهأرقأ مهمؤي نأ موقلا

 مهمدقأف { ءاوس ةرجهلا ين اوناك نإو © ةرجه مهمدقاف & ءاوس ةنسلا يف اوناك نإو

 { امالغ مدق هنأ سيق نب ثعشألا نع انيورف 0 ةلأسملا هذه يف اوفلتخا دقو 5 «انس

 يروثلا نايفسو نيريس نبا مهأرقأ موقلا مؤي لاق نمو © نآرقلا مدقأ امنإ : لاقو

 مهملعأو مهارقأ : يأرلا باحصأ لاقف { يأرلا باحصأو قاحساو دمحأو

 . كلذ ريغ ليقو . ةنسلل قفاوم هنأل ، لوقأ لوقلا اذهب : ركب وبأ لاقو 0 ةنسلاب

 ءاوس هقفلا يف اوناك نإو ، مههقفأ مهمؤي لاقي ناك : حابر يبأ نب ءاطع لاق

 مهملعأ موقلا مدقتي : كلام لاقو . مهنسأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإو ى مهأرقأف

 لاقو . مههقفا مهمؤي : يعازوألا لاقو { افحل سبلا نإو { ةنسح ۔هلاح تناك اذإ

 ناك اذإ مههقنفأ مهمؤي : روث وبأ لاقو ى مهنسأو مههقفأو مهأرقأ مهمؤي : يعفاشلا

 . نآرقلا أرقي

 : ديعس وبأ لاق . ةلت يبنلا رمأ ام ليبس ىلع سانلا مدقي : ركب وبأ لاق

 ىلع كلذ ىنعم جرخي هنا الإ & يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم

 يفو . «مكريخأ مكتمامال اوراتخا» : لاق نا ةي يبنلا نع ةياورلا هب تءاج ام

: هلوقل اذه ريغ ليوأتلا يف ةلي يبنلا ىلع زوجي الو «مكلضفا»ه : ثيدحلا ضعب



 ريغل كلذك كلذ ناك ولف ، ركب ابأ ةالصلا يف هيلع هميدقتو «بعك نبا يبأ مكؤرقأ»

 يف اووتسا نإف ، مهلضفأ مدقي هنكلو ، مهيلع بعك نبا يبأ مدقت } لضفلا
 نإففف . اهب الإ ةالصلا زوجت ال هناو ، ةالصلا يف ةءارقل توبثل ؛ مهأرقأ لضفلا

 نإف ث ملعب الإ موقت ال ةالصلا نأل ؛ ةنسلاب مهملعاف . ةءارقلاو لضفلا ين اووتسا

 «انريغص محريو انريبك رقوي مل نم انم سيل» : ةلت يبنلا لوقل . مهنسأ ليقف اووتسا

 لوق يناعم يف جرخي اذه بسح ىلع ث مؤي نا هنم لب 0 مؤي نا ريقوتلا نم سيلف
 دعبيالو . اهجو مهنسحاف كلذ يف اووتسا نإ مهنا : ليق دق هلعلو 3 انباحصأ

 هئايلوأ ين الإ ، لايجلاو نسحلا لعجي نأ داكي ال ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ كلذ

 . كلذب مهلضفيف

 ةالصلا نا ىور نمف © غلابلا ريغ ةمامإ يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 مل نم ةمامإ هركو © روث وبأو قاحساو يرصبلا نسحلا { ةزئاج غلبي مل نم فلخ

 دقو ، يأرلا باحصأو يروثلاو كلامو دهاجمو يبعشلاو حابر يبأ نب ءاطع غلبي

 : لاق ثلاث لوق هيفو ، ملتحي ىتح مالغلا مؤي ال : لاق هنا سابع نبا نع انيور

 نآرقلا نم مهعم سيل اونوكي نأ الإ ؛ ملتحي ىتح ةبوتكملا ةالصلا يف مالغلا مؤي ال

 هيفو ، مهمأ هيلإ اورطضا نإو : يرهزلا لاقو & قهارملا مالغلا مهمؤي هنإف ، ءيش

 رئاس يف مهمؤيو { ملتحي مل اذإ مالغلا فلخ يزبحت ال ةعمجلا نا وهو : عبار لوق

 هتمامإ تزجأ نمو : لوقي لبق ناك دقو { هلوق رخآ يعفاشلا لوق اذه ، تاولصلا

 . يلولا ريغ ةمامإ اهيف هركا ينا ريغ { دايعألاو عمجلا يف هتمامإ ترزجأ ةبوتكملا يف

 لوخدلل . اهب ماقو ةالصلا لقعأ اذإ ، ةزئاج غلابلا ريغ ةمامإ : ركب وبأ لاقو

 يناعم يف : ديعس وبأ لاق . ادحأ نثتسي ملو «مهؤرقأ موقلا مؤي» : ةنيت يبنلا لوق يف

 يف هنع اهطوقسل . مزاوللاو اهلك ضئارفلا يف يبصلا مؤي ال هنا { انباحصأ لوق
 بطاخ امنإ «مكرايخو مكلضفأ مكتمامال اوراتخا» : ةلي يبنلا لوقل ث ةنسلا يناعم

 لوق ين ملعأ الو . ةمامالا ىنعم همزل دق نمم ، مهلاثمأو نيغلابلا هباحصأ كلذب

 دقف لئاسولا يف امأو . مزاوللا يف ملتحي نأ لبق يبصلا ةمامإ ىف اصيخرت انباحصأ

_ ٢٤



 يبصلل كلذ نسح اذإو . هلاثمأو ناضمر رهش مايق لثم ، مهنم هزاجأ نم كلذ زاجأ

 نكي مل اذإ هنا } مهنم لاق نم لوق نم يكح ام ينبجعيل هناف { ةراهطلا ىلع نمأو

 نب رمع نع يور امل . لقع اذإ يبصلا ةمامإ زوبحت هنا ، هومدع وأ أرقي نم مهعم

 © قاطأ نم ىلع موصلاو © لقع نم ىلع ةالصلا : لاق هنا ۔ هنع هللا يضر _ باطخلا

 ةمامإب الإ اهمايق مدع اذإف ، لطعت ال نا ةعايجلا ىنعم توبثلو ، نايبصلا نم ينعي

 ىلوأ رخا ىنعمو { ىنعملا اذه ىلع كلذ ةزاجإ ينعا ، ةفصل هذه ىلع يبصلا اذه

 كلذ ميلعت الو ، ةالصلا هب موقت ام ةءارقلا نم نسحي ال رضاحلا نوكي نأ 0 هنم

 نيذه دحا ىلع ناك اذإف ؤ هنع يزجي هنا { ةءارقلا يف مامالل مومأملا عابتا توبثل

 ةراهطلا ىلع نومأملا { كلذل نسحملا لقاعلا يبصلا ةمامإ يدنع تناك ث نيهجولا

 ةمامإ ملعلا لهأ ماوع حابأ : ركب وبأ لاق ، هنمو 5 اهليطعتو اهكرت نم لضفأ
 لوق اذهو . ةداتقو كلام نب ناسغو سابع نبا ىمعأ وهو مؤي ناك نممف { ىمعألا

 ميهاربإو يرصبلا نسحلاو حابر يبأ نب ءاطعو يبعشلاو دمحم نب مساقلا

 قاحساو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفسو كلام لاق هبو © يعخنلا

 مهو 0 مهمؤأ : لاق هنا ةيناث ةياور سابع نبا نع انيور دقو ، يأرلا باحصأو

 : ركب وبأ لاق . هيلإ مكتجاحو : لاق هنا كلام نب سنأ نعو . ةلبقلا ىلإ ينولدي

 مهأرقأ موقلا مؤي» : ةي يبنلا لوق ةلمج يف لخاد وهو & حيحصلاك يمعاألا ةمامإ

 ةنيدملا يف موتكم مأ نبا فلختسا هنا 3 ةلت يبنلا نع انيور دقو «هللا باتكل

 . سانلاب يلصي

 نم يكح ام هبش ام انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 يف موتكم مأ نبا ةلي يبنلا فالختسا نم تركذ ام امأو ، ىمعألا ةمامإ يف فالتخالا

 ةمامإ زيجي نم ليق دق ام ىلع ةالصلا يف كلذ يف بهذ هلعلف ، سانلاب يلصي ةنيدملا

 ةنيدملا ىلع هفالختسا توبثو { مهنيد سانلا ملعي هلعج امنإ : ليق دقو . ىمعألا

 للعلا هتلخد امو & ىلوأ وهف حص امو ، حصي نيدلاو © للعلا هلخدت ملعت ريغل

3، ىمعألا ةمامإ زب مل نم هيلإ بهذ ام لصا هنا : ليق دقو & تالاقملا هيف تنكما



 نم هفلخ نم يذلاو © يرحتلا هجو ىلع ةلبقلا لبقتسا لصألا يف وه امنإ ىمعألا نا
 زوجي ال هنا © قافتالا يناعم يف جرخيو ث نيقيو ملع ىلع ةلبقلا اولبقتسا ءارصبلا

 ملع ىلع الإ ، ىرحتي وه امنأ هل عبتملا ناك ولو { ةبرجت ىنعمل ، ةلبقلا يرحتملا عابتا
 ةلمج يف هلوخد ىنعملف هتمامإ ةزاجإ امأو ، ىرحت دق ام يرحت هل عبتملل عقي نا

 نإف ، ىرحت ام ىلع هسفن دنع ناك ولو ، نيقي ىلع هعم ىلص نم عم هنألو 2 نيملسملا
 تناك ث نيملسملا نم ريصبلاو ىمعألا رضح اذإف ، يرحت ىلع ال نيقي ىلع متؤلل

 اذإو ث هيلع قافتالا ىنعمب ، تبثأو انيلإ بحأ مهلاح يف اووتسا اذإ ءارصبلا ةمامإ

 © نيملسملا ةلمج يف هميدقت توبثل ؛ انيلإ بحأ ىمعألا ةمامإ تناك ىمعألا هلضف

 . لضفلا توبثو

 . اهل مالغ اهمؤي تناك اهنا ، ةشئاع نع انيور : ركب وبأ لاق : ةلاسم

 ؛ مهنم ةلي هللا لوسر باحصأ نم رفن دنع وهو ، ديسأ ينب يلوم ديعس وبأ مأو

 نسحلاو يبعشلاو يعخنلا ميهاربإ 2 دبعلا ةمامإ يف صخرو ث دوعسم نباو ةفيذح

 هركو ، يأرلا باحصأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو مكحلاو يرصبلا
 نم هعم نمو . ائراق دبعلا نوكي نأ الإ ؛ مهمؤي ال : كلام لاقو ى دلخ وبأ كلذ

 ىزجيو . اهيف مؤي ال دبعلا نإف ، ةعمج وأ ديع يف نوكي نأ الإ ؛ نوؤرقي ال رارحالا

 مؤي» : ةلي يبنلا لوق ةلمج يف لخاد دبعلا : ركب وبأ لاق { هءارو اولص نإ ديع يف

 . «هللا باتكل مهأرقأ موقلا

 ، دبعلا ةمامإ يف فالتخا انباحصأ لوق يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق

 نكي مل اذإف ، ةعامجلا ةالص هيلع سيل ذإ دبعلا مؤي ال نا بهذ يذلا نا ؛ يعمف

 : لوقي نم ىنعم ىلعو ، لصألا يف هيلع سيل وه ام مقي مل ةعايجلا يف ةالص هيلع
 كلذ ناك اذإف 5 هيلع ةالصلا توبثو ، نيملسملا ةلمج ىف هلوخدل دبعلا ةمامإ زوجت هنا

 رايتخالا عقيو ، كلذب هل نذؤي نا دعب هعنمي ىنعم الف ، كلذل هغرفو ز هديس نذإب

 ةالص يف اهموزلو هتمامإ ىنعم تبث اذإو .© هتمامإ يف رظنلا كلذ بجوي وأ ، هيلع
 هبشأ نيديعلا يفو ث نيديعلاو ةعمجلا نم كلذ عنمي ىنعم الف ، ةعايجلا يف ةضيرفلا
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 ايف & كلذ ين هديس نذأتسي نأ هيلعو ، كلذ هيلع نإ : ليق دق هنأل ؛ امامإ نوكي نأ

 دقف همزلت ال تناك نإو ، ةعمجلا كلذكو ث هب زوجي نأ ىرحأ ناك همزلي نأ هبشأ

 ةلزنمب لزن اذإ ةعمجلا سانلاب يلصي رفاسملا نا تبث دقو . رفاسملا مزلت ال اهنا تبث

 وه ناك ، رصملا ىنعمب ، ارفاسم ةعمجلا عضوم لخد اذإ رصملا مامإ وهو 0 اهيف مامإلا

 تناك انعم كلذ ىلعو ، ةعمجلا مهيلعو { افالتخا كلذ يف ملعن ال { هتيعرل مامإلا

 ةعمج نم سانلا ىلع ءارمألا ةمئألاو { ةيكم يهو ث راصمألا تلخد اذإ ءارمألا

 . نيرفاسم اوناك ولو ، مهريغ مهمدقي نأ زوب ال ، ةعامج وأ

 زاج ، سانلاب يلصي نأ ةعمجلا ةالصب مامالا رفاسملا رمأ اذإ : ليق كلذكو

 { هلثم دبعلا كلذكو 0 هيلع ةعمج ال لصألا يف ناك دقو . مامالا رمأب مزلو ، كلذ

 © يبارعالا مؤي ال : كلام لاقو ، يبارعالا ةمامإ دلخ وبأ هرك : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 ةالصلا : يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلا نايفس لوق يفو ، مهؤرقأ ناك نإو
 . ةالصلا دودحب ماق اذإ : لوقن كلذكو ث ةزئاج يبارعالا فلخ

 رفاسم ال يبارعا هنا الإ } ةلع ال ناك اذإ هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 اذه ىنعم جرخي دق هجول 0 هتمامإ يدنع كلذ عنمي الف { ايبارعا هتوبثب الإ ىنعم الو

 . ناك ام كلذب ملعأ هللاو ، رجاهملا يبارعالا مؤي ال هنا ؤ ةياورلا يف

 نارقلا نم نسحي ال ايمأ ناك اذإ : لوقي ءاطع ناك : ركب وبأ لاق ؛ هنمو

 عكرو وه ربك 3 ةءارقلا نم تغرف اذإف ، يه أرقتو اهجوز ربكي 0 أرقت هتأرماو 5 ائيش

 لوق يفو {. ةداتق نع ىنعملا اذه يورو ، هتالصب ىلصت هفلخ يهو { دجسو

 ايهتالصف هلثم وه مث { نارقلا نم ائيش نسحي ال يذلا يمألا مأ اذإ © يعفاشلا

 ىلص اذإ : نامعنلا لاقو ، هفلخ مهتالص زجت مل ، نارقلا نسحي نم مأ نإو ث ةزئاج

 ةالص : بوقعي لاقو . ةدساف مهلك مهتالصف نييمأ موقبو { نوؤرقي موقب يمألا
 الك نأل ؛ ةزئاج هفلخ نم ةالصو مامالا ةالص: ةقرف تلاقو ث ةمات رقي ال نمو مامالا

 موقب ادعاق يلصملاو ؛ ءاملاب نيرهطتملاب يلصي مميتملا لثم كلذو ، هضرف يدؤم

 . هسفن ضرف يدؤم الك نال ؛ انفلاخ نم لوق يف ةيزج مهتالص . امايق نولصي
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 ائيش أرقي ال نم مؤي ال هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 كلذ مدعل اروذعم ناك اذإ ، هسفن يف كلذ هعسو نإو . ةيآلا أرقي ال نم نارقلا نم

 نمب هلثم وه نم مؤي نكلو . هريغل كلذ نوكي الف { هيلع ردقي ال ذإ 5 هنيح يف

 نا ، لوقلا اذه ىنعم يف يدنع جرخيف { أرقي ال نمم هلثم وه نم مأ نإف 2 ارقي ال

 مامتو ، مهتالص متت الو 5 لدبلا أرقي نم ىلعو { ةمات أرقي ال نم ةالصو هتالص

 يف جرخي ام ىلع يدنع اذه ىنعم سيلو & لوقلا اذه ىنعم ىف هل يذلا رذعلل هتالص

 ءاملا مدع دنع مميتلا نأل ؛ نيرهطتملاب يلصي مميتملاك { انباحصأ لوق يناعم

 © ديعصلا ىنعمب ةراهطلا تتبث دقو { همزلي اب صوصخم كلذ ىف لكو { ةراهط

 لاق ؛ هنمو . أرقي مل اذإ أرق دق اذه نا تبثي الو ، مدعلا دنع ءاملاب تتبث ايك

 لاق هبو ، ايضرم ناك اذإ هل بأ ال نم مؤي : لوقي حابر يبأ نب ءاطع ناك : ركب وبأ

 رانيد نب ورمعو يرهزلاو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ىسوم نب نايلس

 اذإ : لاق مهضعب نأ ريغ & قاحساو لبنح نب دمحأو يعازوألاو يروثلا نايفسو

 هيلع سيل ةشئاع تلاق : لاق يأرلا باحصأ دنع هفلخ ةالصلا يزبتو ايضرم ناك

 مؤي ناك الجر ىهن هنأ 5 زيزعلادبع نب رمع نع انيور دقو { ءيش هيوبأ رزو نم

 مؤي : ركب وبأ لاق { ايناز امامإ ذختي نأ هركا هوركم : لاق . بأ هل فرعي ال قيقعلاب

 . » مهأرقأ موقلا مؤي» : ةلي هللا لوسر لوق ةلمج يف هلوخدل

 تبث نإو 7 اتباث هل بأ ال نم ةمامإب ساب ال ليق هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لك نأو ، هنيد رمأ الو { هتالص رمأ يف هيدلاو ين هيلع لخدي ىنعم الف { انز دلو هنا

 اهيلإ ةعامجلا لهأ ةعراسم ىلإ برقأ هلثم وه نمع وأ ، هلضفي ال نمع هريغ
 نم هجو لقنب همدقي ناك اذإ ، هجولا اذه نم هريغ مدقي نا يلإ بحأ ناك ى هتالصب

 ؛ هنمو . رايتخالا يف ةقشم سانلا ىلع لخدي نأ بحأ مل ، هلثم دجوو ، هوجولا

 8 لاجرلا لكشملا مؤي ال : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناك : ركب وبأ لاق

 . ءاسنلا مؤيو

 نا ، انباحصأ لوق يناعم يف اذه وحن جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
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 لاق ؛ هنمو . لاجرلا وه مؤي الو ، ىننألا اهمؤت ال ىثنألاو ، ىثنخلا مؤي ىثنخلا

 ناكف { هرفكب نوملعي ال مهو 0 نيملسم موقب رفاك لجر ىلص اذإ : ركب وبأ
 لاقو ، يعازوألا لاقو © نوديعيو © مهيزجي ال : نالوقي لبنح نب دمحأو يعفاشلا

 ىلع ربجي : لبنح نب دمحأ لاقو . ايلسم هتالصب نوكي ال : ركب وبأو يعفاشلا

 بجوي يعفاشلاو ©} هفلخ ىلص نم ىلع ةداعإ ال : ينزملاو روث وبأ لاقو ، مالسإلا
 فلخ لاجرلا نم ىلص نم ىلع ةداعالا بجوي يعفاشلاو هفلخ ىلص نم ىلع ةداعالا

 . ينزملا لوق سايق اذهو © مهيلع ةداعإ ال : روث وبأ لاقو { ةأرملا

 رفاكلا ةمامإ نا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هنا : مهلوق نم اجرحغ ملعأ الو ، هوجولا نم هجوب © كرش رفك هرفك ناك اذإ زوجت ال

 كلذ حص اذإ نيملسملا ىلع همدقت يف بقوع نإو . ةالصلاب مالسالا هيلع تبثي

 مهيلع نا جرخي هنا ؛ يعمو . مامالا كلذ ىأر اذإ . كلذل الهأ ناك .0 هيلع

 مهيلع نوكي الف هرارقإ امأو { اكرشم مهب ىلص نيح ناك هنا حص اذإ 5 ةداعإلا
 ةأرملا ةمامإ ةزاجإ انباحصأ لوق يف جرخي الو ، مالسالا راد يف ناك اذإ © ةجح

 © أرقتو هفلخ يه نوكت ال كلذكو & ضئارفلا يف كلذ يناعم يف الو ، لجرلل

 ةمامالا يف ةنسلل افالخ كلذ نال ؛ ةءارقلا وه نسحي مل ولو ث اهل امامإ نوكيو

 نا & يدنع جرخ كلذ تلعف نإو . مومأملا ال مامالا أرقي نأ ةنسلاو ء ضكئارفلاب

 ؛ هنمو . ةداعالا يه اهيلعو ، كلذ ىلع الإ ىلع ردقي ال ناك اذإ 3 ةمات وه هتالص

 هلعجف 5 ليللاب يلصي ةةتي يبنلاو ءاج سابع نبا نا تبث : ركب وبأ لاق بسحأ اهف
 ىلص نمب ماتئالاو: لوقي يعفاشلا ناكف ث هيف فلتخا دقو . هنيمي نع ةلي يبنلا

 لاقو { ةداعالا مومأملا ىلع : قاحساو يروثلا نايفس لاقو ةمامالا يوني ال ، هسفنل

 هبنج ىلا ةأرمإ تلصو { ءاسنلا مؤي الو ٠ لاجرلا مؤي نأ ىون لجر يف : نامعنلا

 نع ث هيف فلتخاو ، هتالص هيلع دسفت الو اهتالص اهيزجت ال : لاق هب تمتيێإ

 : ةرم لاقو ، عوطتلا يف ساب الو ، ضرفلا يف ينبجعي ال : ةرم لاقف لبنح نب دمحأ

 نبا ثيدحب : ركب وبأ لاق . ضرف ريغ الو اضرف ركذي الو { ةداعإلا مومأملا ىلع
 . ذخان ةلت يبنلا نع سابع
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 نم يكح ام وحن { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 3 هل مامإ هنا ىلع الإ نوكي الف . ةلق يبنلا نع يكح ام امأو . ةزاجإالاو عنمل

 لامعألا نأل ؛:ةمامالل هتينب الإ امامإ نوكي نأ . قالطالا ىنعم يف زوجي الو

 ةعامج نوكت ال كلذك . دارفنالا ىلع تاينلاب الإ ةالصلا زوجت ال اكو ، تاينلاب

 متيإ اذإ همأ دق هنا ؤ مكحلا ىنعم يف جرخ ةمامالا هراهظاب مامالا همأ اذإو © ةينب الإ

 نم هل ازئاج نوكي ال ام ةمامالا هراهظإ نال ؛ مكحلا رهاظ ين امامإ هذختاو متؤملا هب

 يف مامإلا اذه ناك اذإف { مامإ هنا ىلع اليلد كلذ ناك . ةماماي الإ رهجلا نم ةالصلا

 هعم لخد نم لكل امامإ نوكي نأ يعم نسح 7 هتعقب نم اهب فورعملا هتمامإ عضوم

 يلصملا ملعي ىتح ض مهريغ وأ هتعقب رايع نم ةأرمإو لجر نم ث لوألا لوقلا ىلع
 . نسح & كلذب افورعم ةعقبلا كلت ي امامإ نكي مل اذإو ، كلذ ريغ هتين نا هفلخ

 { هب ةمامالا دقتعي ىتح الإ ، هفلخ ىلص نمب هتمامإ تبثت ال هنا يناثلا لوقلا يعم

 هعم لخد دق اذه نأو ث امامإ هسفن لعج دق هنا & حص دق ام ىنعمب هنم كلذ ملعي وأ

 نا تبث : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . ىنعملا لوأ نم انركذ اه بسح ىلع هتمامإ يف

 هموقب اهيلصي عجري مث { ءاشعلا ةلي هللا لوسر عم يلصي ناك لبج نب ذاعم

 ءاطع ،} ثيدحلا رهاظب لوقلا اذه هبهذم نممف : ركب وبأ لاق ، ةميلس ينب

 لاقو . روث وبأو برح نب نايلسو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاق هبو { سوواطو

 نم ءيش يف مامالا ةين هتين تفلاخ نم لك : ةفئاط تلاقو { يعازوألا ىنعملا اذهب

 { يراصنألا ىجيو ةعيبرو يرهزلا لوق اذه ، فنأتساو 0 اهب دتعي مل ث ةالصلا

 لاقو . ةبالق يبأو يرصبلا نسحلا نع هانعم يورو ، سنا نب كلام لاقو

 مامالا ىلص اذإو { ةضيرفلا هفلخ ىلص نمل زجي مل ، اعوطت مامالا ىلص اذإ ؛ ينوكلا

 يلصي نأ زوجي : سواطو حابر نب ءاطع لاقو © عوطتلا هفلخ ىلص ث ةضيرفلا
 لوق يفو ث مامالا ملس اذإ نيتعكر ينبيو & حيوارتلا يلصي . مامالا عم ءاشعلا

 : ركب وبأ لاق . هدحو ءاشعلا يلصي مث مهعم يلصي : يرهزلاو بيسملا نب ديعس

 . هانعم ثيدحب الالدتسا ، لوقأ لوألا لوقلاب

 نم نوكي ال هنا : انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
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 كلت يلصي مث ث هريغل امامإ ناك يدارف وأ { ةعامج يناهب هتالص هل تتبث ةضيرف ىلص

 ةلي يبنلا نع تبث امل هبشم يدنع كلذو 0 افالتخا ىنعملا اذه يف ملعأ الو . ةالصلا

 © الفن اهلعجو يلصيف ، دجسملا ىتأو ، ةعامجلا ىتأ مث مكدحأ ىلص اذإ» : لاق هنا

 موقي الو اضرف نوكي لفنلا نا 5 اهريغ الو { ةالصلا يناعم يف جرخي ىنعم دجأ الو

 هب مقي مل 5 الفن تبث اذإو ، سفنلا لعف نم الو ، ريغلا لعف نم لقنلاب ضرفلا
 لاح يف ، جحلا هيلع بجي نأ لبق جح ول هنا : لئاق لاق نإو ، دكؤملا ضرفلا

 نا ، جح ىتح اعوطتم جرخف { ةردقلا لاح نم ث ةلحارلاو دازلا نم هب بطاخي ام

 ىدأ نيح الفن كلذ نكي مل انلق لصألا يف ناك دقو ، ةضيرفلا نع هيزبي كلذ

 ةعاطتسالا عضوم يف راص اذإ امأو ، جحلا ىلإ هجورخ لفنلا هنم ناك امنإ ، جحلا

 اضرف جحلا ناكو ، كلذب ابطاخم ناك 0 جحلا هنم ذفني يذلا عضوملا يف ، جحلل

 . لصالا ىنعم يف ضرف تبث هنا ىنعمب الإ ، لفنب ضرف طق مقي ملو ث الفن ال

 نم همامإ هيف يلصيو .© هيف نذؤي دجسم لكو رفعج نب دمحم عماج نمو _

 { مامالا ةالص دعب نم ةعامج ةالصلا كلت هيف يلصت نأ ىرن الف { ةعامج هعم ىلص

 هيف زوجت ال يذلا عضوملا امأف 0 هتالصب ىلص نمب مامالا فلخ ةالصلا زوجت ثيح

 اذإ كلذو . ةزئاج هدعب نم ءاج نمل ةعامج ةالصلاف . مامالا ةالصب ىلص نمل ةالصلا

 عطقي امدقتم ةرجحلا نم ائيش ناكو هلوأ يقبو { دجسملا رخؤم يف ىلص دق مامالا ناك

 ىلص نمو . مامالا ةالصب لصم كلانه يلصي نآ زوجي الف { رادج مامالا نيبو هنيب
 كلذ ةالص نإف 5 ةالصلا كلت يلصي مامالاو ، دجسم يف هدحو ةأرمإ وأ لجر نم

 . ةضقتنم يلصملا

 © ةعامج اولصف همامإ يلصي نا لبق دجسملا ىلإ موق ءاج اذإ امأو : ةلأسم

 : هريغ لاق ، كلذب ىلوأ وه هنأل ؛ ةعامج ةالصلا كلت مهدعب نم يلصي نا مامإللف

 نم هجولا ريغ ىلع رامعلا ىلص وأ & دجسملا رايع ريغ نم ءابرغ ةعامجلا ناك اذإ
 . (عجر) . راظتنالا

 ءاج نمل زوجحم : ليق دقف هدعب ةعامح اولصي نأ ةع اجلا دارأو مامالا ىلص نإو
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 اهالص يتلا ةالصلا كلت نأل ؛ ةعامج ناكملا كلذ يف ةالصلا كلت يلصي نأ هدعب نم

 ريغ نمو ۔ . مامالا هنأل ؛ ةعامج اهنا ليق دقو : هريغ لاق . ةعامج نكت مل { مامإلا

 . باتكلا

 هللا ىقلي نأ هرس نم © ىوري هنا ، يعم ايف ليق دق : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . ةعامج نهب يداني ثيح & سمخلا تاولصلا ءالؤهب هيلعف ارهاط

 ةالصلا ماقأ يسرافلا نايلس نأ ثيدحلا يف يلإ عفر : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 انك ام ! هللادبع ابأ اي هللا ناحبس اولاقف ى مكدحأ مدقتي : مهل لاق مث ، هعم موقب

 ىضق املف ، مهب ىلصو مدقتف 5 معن : اولاق ؟ ضار يب مكلك : لاقف . كب مدقتنل

 ىلإ نوموقي ةثالث» : لوقي ةلي هللا لوسر تعمس ينا : لاقف مهيلع لبقأ ، هتالص

 هلعل نابضغ اهيلع اهجوزو ةالصلا ىلإ تماق ةأرمإ : مهتالص لبقت ال ةالصلا

 هيلإ عجري ىتح هالوم نع قبأ دبعو 7 ۔ هللا دنع هلعفت ملو هل اهيلع بجو قحب

 ريسفت لوقنو . «نوهراك هل مهو مهب يلصي موق مامإو 3 هلهأ عم هدي عضيو

 اهيلع بضغ اذإ لوقنف ، نابضغ اهجوزو ةالصلا ىلإ تماق اذإ ةأرمإ يف : ثيدحلا

 ناو ؛ يبنلا نع انركذ ايك وهف 0 ةرداق يهو { هيلإ هدؤت مل اهيلع هل قح يف اهجوز

 . اهيلع سأب الف 0 ةلعلا اهيلع سمتلي امنإو ، قح ريغب اهيلع بضغ

 نمب ةمامالا يف فلتخي هنا : ۔ هللا همحر ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق : ةلاسم

 نأ زئاج : لاق نم لاقف عضوم لك يف ، ديبعلاو ءاسنلا نم ةعايجلا ةالص همزلت ال

 : لاق نم لاقو ث ائيش طرتشي ال ، قالطالا ىلع عضوم لك يف 0 ءالؤهب لجرلا مؤي
 اذإ امأو . مهيلع ةعامج ال ءالؤه نأل ؛ هيف مؤي يذلا هدجسم يف الإ ، كلذ زوبي ال

 عضوم يف ةءارقلاب رهبي نأ ينبجعيف 0 هيف مؤي يذلا هدجسم يف هدحو يلصي ناك

 هنا ، ذاشلا هبشي الوق الإ ةيهارك كلذ يف نأ ملعأ الو ، رسلا يف ريبكتلابو 5 رهجلا

 نمو ۔ . اهلضفو ةعايجلا ةنس ءايحال كلذل اعنام دجأ الو & هدحو ناك اذإ رهجي ال

 . دمحم يبأ عماج

 مكأرقأ مكمؤيل» : لاق هنا ةلت يبنلا نع يور . ةمئألا بيترت يف : ةلأسم
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 مهملعاف ءاوس كلذ يف اوناك نإف مهملعاف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف هنلا باتكل

 «ةرجه مهمدقاف ءاوس اوناك نإف انس مهربكاف ءاوس كلذ يف اوناك نإف ةنسلاب

 ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم » : لاقو «هب متؤيل مامالا لعج امنإ» : ةلي لاقو

 نم عمج دق هنأل ؛ ةمامالاب ىلوأ ناك ةءارقلاو ملعلا نيب عمج نمو هرذع نم الإ هل

 نم سوفنلا يف امل ، انس مهربكأ ناك اووتسا نإو ،هريغ نم ىلوأ وه ام لاصخلا

 ىفخي ال هنأل ؛ احالصو اعرو مهتبثاف كلذ يف اووتسا اذإو ى نانسألا يوذ ميظعت

 كلذلو & صقان الإ هعابتا نع بغري ال ام لئاضفلا نم عمج دق هنا ؤ بل يذ ىلع

 ةهج نم هل سوفنلا ميظعت نم هتاف امل ، هفلخ ةالصلا زاوج عم قسافلا ةمامإ انهرك

 هنأل ؛ كرشملا اذه يف قسافلا هبشي الو ، مكحلا قيرط نم كلذ ناك نإو ث نيدلا

 ىلص دق ناك دقو رفاكلا ملسأ ولو ، هتالص ةداعإ هيلع نكي مل ىلص دقو بات ول

 & مامإ لك ىلع ماع مكح اذهو «نماض مامالا» : ةني هلوق ىلإ ىرت الأ ، هتالص داعأ

 نكي مل ث هريغ نعو هسفن نع يدؤي ايف ىدؤم هنا الولف { مامإ اهيف وه لاح ينفو
 ءاضق هيلع نا انلق نإو © هتعكر زوجت عوكرلا يف مامالا كردم نا ىرت الأ 5 انماض

 هيلع ةداعإ الو { ةزئاج هتعكر نا مهيفلاخم عم انباحصأ نم ريثك لاق دقو { هتاف ام

 . هريغ نع دؤم هسفن نع يدؤي اهف هنا كل نيبي اذهو .3 اهنم

 يدؤي يذلا نال ؛ هتالص زبت مل ، يمألا فلخ ىلص اذإ ءىراقلا كلذكو

 نع ةأرملا يدؤت ام كلذكو ، ءىراقلا نع ءادأ نوكي نأ حلصي ال ، هسفن نع يمالا

 © يمألا فلخ ءىراقلا ىلص اذإو © لجرلا نع ءادأ نوكي نأ حلصي ال 3 اهسفن

 نا ، ءاسنو لاجرب تلص ةأرملاك { ءىراقلا ةالص تدسفو .0 مامالا ةالص تزاج

 كلذكو { يمألاب يمألا كلذكو ، ةدساف لاجرلا ةالصو ى ةزئاج ءاسنلا ةالص

 دجسيو عكري نم ةالص هفلخ زبحت مل . ءاميالا هتالص يف هضرف نمم ناك اذإ ، مامالا

 نم مميتملا فلخ ءىضوتملا كلذكو © هتالص بكر اهف هل مامإ ال دجسو عكر نم الإ

 هب نم فلخ ءىضوتملاو { ةضاحتسملا فلخ ءاسنلا نم ةرهاطلا كلذكو . ةبانجلا

 ةالصلا مامت لبق ةرورضلا تلاز اذإف { ةرورض مهتالص ءالؤه نأل ؛ لوبلا سلس
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 . ملع أ هللاو ، ةردقلاو © ةرورضلا دوجو ةلاحتسا اهداعأ

 © ةالصلا يف ءاسنلا مامأ ةأرملاو © مهمادق ةارعلا مامإ ماق اذإو _ باتكلا نمو

 راسي ىلع مومأملا ماق وأ ، ةالصلا يف لجرلا بناج ىلإ ةأرملا تماق وأ 0 نهل مامإ يهو

 3 ةالصلا يف مهل ةلي يبنلا بيترت فلاخ نمل مهانعم يف ناك نم كلذكو . مامالا

 مهتفلاخم عم } مهتالص يف نيعيطم نونوكي الو { ةلطاب مهلك ءالؤه ةالصف

 نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف » : ۔ لجو زع ۔ هللا لاق دقو { مهايإ هبيترت ي ةلي يبنلل

 . «ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ

 هللا باتكل مهأرقأ موقلا مؤي» : لاق هنا ةت هنع يورو ۔ باتكلا نمو

 © هتيب يف لجرلا مؤي الو «انس مهربكأ مهمؤيلف ءاوس ةءارقلا تناك نإف ةرجه مهمدقاو

 © شارفلا ةمركتلاو ث «هنذاب الإ هتمركت ىلع سلجي الو ، دحأ هناطلس يفالو

 ةالص يف بدن وأ ضرف نم ةلي يبنلا هب رمأ ام لاثتما ءرملا ىلع بجاولاف © ةدخملاو

 نأ اهريغ وأ ةءارق نم ةالصلا يف مزلي ام نسحي ناك اذإ مامالا نا اوعمجاو 2 اهريغ وأ
 دبعلا ةمامإو ، انس ربكأو هنم أرقأ وه نم نيمومأملا ي ناك نإو . ةزئاج هتمامإ

 لاق . ةلي هئلا لوسر فصو يذلا فصولاب ناك اذإ ؛ ةزئاج يصخلاو يمجعألاو

 ريغ يبصلا ةمامإو { ءالؤه نم دحاو فلخ ةالصلا زوبت ال : بوبحم نب دمحم

 دقعنت الو & نيبطاخملا ىلع بجت ةعامجلاو ، ةالصلاب بطاح ربغ هنأل ؛ ةزئاج

 نكلو © نارقلا نسحي نم هب متأي نأ زوجي ال ةءارقلا نسحي ال يذلا يمألاو ؤ مهب الإ

 { ةزئاجف . اهريغو ةءارقلا نم ةالصلا هب يدؤي ام نسحي ناك نإو 0 هلثمل امامإ نوكي

 © ليلد ىلإ جاتحم كلذ نم عناملاو { ةزئاج ةنعالملا دلوو ذوبنملاو انزلا دلو ةمامإو

 نوكي ال يصخلاو & كلذ يف ةمألا نيب عزانت الو ، الجر ةأرملا مت نأ زوجي الو

 . اقافتا امامإ

 ضعب لاقو 3 زئاج ريغ لفنلاو ضرفلا يف يبصلاب ماتئالاو - باتكلا نمو
 دقعنت ال ةعاجلا نا ، انرايتخا للع ليلدلا . لفنلا ٢ زوجع : انباحصأ

 ةالصلا ترضح اذإ» : ةلي يبنلا لوقل . ةالصلاب نيرومأملا نيغلابلا نيبطاخملاب الإ

_ ٢٣٤



 نود ث نيغلابلا نيفلكملا ىلا هجوتي باطخ اذهو «ايكربكأ ايكمؤيلو مكدحأ نذؤيلف
 .صلل تبلا ةني يبنلا نا : لئاق لاق نإف © هتلوفطو هرغصل باطخلا هقحلي ال نم

 { ةالصلا هل تبث نم لك سيل : هل ليق ؟ ةالصلا هل تبثت نا متركنا ايف ، اجح

 تابثاف ث اهب ماتئالا زوجت الو 0 ةالصلا اهل ةأرملا نا ى عيمجلا عامجاب هب مؤي نأ زئاج

 © ةالص يبصلل نوكت نأ ركنن انسلو ث هب ةعامجلا داقعنا ىلع اليلد نوكي ال ةالصلا

 قيرط نم : هل ليق ؟هجح ىلع باثي لهف : لئاق لاق ناف . جح هل نوكي ايك

 قحتسي ال اضيأ بطاخملا ريبكلا نأل ؛ قاقحتسالا ال لضفتلا قيرط { باوثلا
 لج ۔ هلل ميقي نم هيلع ةعاطلاب بطاخملا نأل © لعفلا سفنل © هتعاط ىلع باوثلا

 لدف © ةعاطلا ىلع باوثلا اهدنع رغصل اهب ةعاطلا قيرط نم هلعف لبوق ول ام۔ العو

 ىلع دعولاب لضفت ۔ هركذ لج ۔ هللا ناك اذإ & لضفتلا قيرط هقيرط باوثلا نا اذهب

 . ءاشي امب ، ريغصلا ىلع لضفتي نا زئاجف اذكه اذه ناك اذإو © ةعاطلا

 © نآرقلل مهؤرقأ لوقلا نم ةمامالاب ىلوأو رفعج نب دمحم باتك نمو
 اووتسا نإف ، احالص مهتبثأو اعرو مهلضفاف كلذ يفاووتسا نإف ، ةنسلاب مهملعاو

 مهحبصاف كلذ يف اووتسا نإف ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو { انس مهربكاف كلذ يف

 نمب اولصي نأ الإ ، نونجملاو { ةالصلا يف ديقملا سانلا مؤي نأ هركيو ؛ هنمو { اهجو

 ناك اذإ هيلع سأب الف نونجملا اما : هللادبع وبأ لاق © هريغ نمو ، مهلثم ناك

 . احلاص

 . (عجر)

 نم ىحتنا نم الو & برعلا نم هنا لاق اذإ ، ىلوملا فلخ ىلصي ال : ليقو
 دبعلا الو } ةضيرفلا ةالص يف يبصلا سانلا مؤي الو & هتريشع ريغ ىلإ برعلا

 يف اههتمامإ زوجت دبعلاو ريرضلا نإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو ث ريرضلا الو
 ةمامالاب ىلوأ ءالؤه ريغو { ماكحألا يف امامإ دبعلا نوكي ال : ليق امتإو 5 ةالصلا

 ؛ هريغ نمو . ةالصلا ضقن مهفلخ ىلص نم ىلع رصبأ مل موقب اولص نإف ، مهنم
 يذلا فلخ ءارو ةالصلا زوبت له : تلق ۔ هللا همحر هللادبع يبأل باوج نمو

 ةالصلا زوجت ال : لوقاف ؟ نورصبي هفلخ ىذلاو 0 ليللاب رصبي الو ليللاب ىشغي
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 ؛ هتمامإ زوجتف ريرضلا امأ ؛ هريغ نمو . راهنلاب هفلخ ةالصلا زوبحتو { ليللاب هفلخ

 . هريغ نمو . هريغو يلع ىلع ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا فلختسا ةي يبنلا نأل

 اذإ مهتالص متت له . ةلفان وأ & ةضيرف يف يبصلا مهمأ نإ : تلق : ةلأسم

 ١ كلذ يف فلتخا دقف ةضيرفلا امأف ؟ نتتغ ريغ وأ نتتخغ ةالصلا ىلع ظفاحي نمم ناك

 نمو . زوجت نأ بحاو { كلذ ين اوفلتخا دقف { ةلفانلا ي امأو زوبت ال نا بحأو

 . ةالصلا يف دحأ همؤي ال ربكألا مامالا نا : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 نم مهيفو 3 موقب ىلص مامإ ف نيملسملا لوق نعو . يلع يبأ نع : ةلأسم

 نود ةالصلا وأ ، نيدلا عيمج ي مهنيد رمأ يف لافس يف نولازي الف 5 هنم فرعأ

 لضفا نم مهيفو موقب ىلص اذإ تفرع ىذل او ؤ مهتالص ف كلذ غلبي امو ، اهريغ

 © صقنلا انه اه { لافسلاو ةالصلا نع لضفألا عنتمي نأ الإ ، كلذك وهو ث هنم

 . ملع ا هلل او
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 ةالصلا ىن امامإ نوكي نأ ز وجي نميف

 ىلصي ال : لاق نم لاقف ، ىمعألا فلخ ةالصلا ىف اوفلتخا : رثؤملا وبأ لاق

 ىلإ ينولدي مهو مهمؤأ تنك ام اريثك : لاق هنا سابع نبا نع كلذ يورو ى هفلخ

 ناك ، يلع نب ىسوم نأ اوركذو ث ةزئاج مهفلخ ةالصلا نا : لاق نم لاقو ث ةلبقلا

 . ىمعأ وهو . نايلس نب دمحم فلخ يلصي

 امنإو 0 رارحاألاب ةزئاج دبعلا ةالص : لاق نم لاق دق : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 جوز ةملس مأ نأ انل ركذ دقو { مكحلل مامإ نوكي نأ رارحألا دبعلا مؤي ال اولاق

 ناك : يل لاقف }© ثيدحلا اذه تضرعف . ةالصلا ىف اهمالغ اهمؤي ناك ةلي يبنلا

 نأ الإ & ةحص كلذ يف انعم نكي ملف ، ناضمر رهش مايق يف وأ ةضيرفلاب اهمؤي

 ؟ ةالصلا يف لاجرلا مؤي نأ زوجي له & يصخلا نع هتلأسو { اذكه انيلإ عفر ثيدحلا

 هلعلو & كلذ هركي هنا ، راثآلا ضعب يف هنا ؛ يعمو . كلذ زوجي هنا ؛ يعم : لاق

 اذإف : هل تلق ، كلذ ةزاجإ هبجعي هتيارو { ماتب صقان مؤي ال هنا ليوأتلا قيرط نم

 له ، نيعلاو نذألا لثم ، حراوجلا نم كلذ ريغ وأ لجر وأ دي هنم عوطقم ناك

 يدنع هقحليو دشا لجرلا عوطقم نا ؛ يعم : لاق ؟ كدنع يصخلا لثم نوكي

 ؛ اضيأ هللعي نم هللعي دقف ديلا عوطقم امأو . امئاق يلصي ناك اذإ فالتخالا يناعم

 هتمامإ زوجت هنا ؛ يعمف نيعلاو ةدحاولا نذألا عوطقم امأو © ةراهطلا ناصقنل

 هنا ملعت له ، مصالاف : هل تلق . فنألا كلذكو 2 هلوق ىنعم ىلع ءاحصاألاب
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 ىنعم يف ناصقن هلخدي ال مصألا نا ؛ يعم : لاق ؟ هتمامإ يف ةيهارك هقحلت

 . ةلبقلا رصبي هنأل ؛ ةالصلا

 : لاق ؟ هفلخ ةالصلا زوبت له { ةالصلا يف تنقي يذلا نع لئسو : ةلأسم

 ىلص نإف ، ةالصلا يف تنقي هنا ملع اذإ هفلخ ةالصلا نوري ال انباحصا نا ؛ يعم

 © تنقف تنقي هنا ملعي نا لبق هفلخ ىلص نإو سأب الف ، تنقي ملو 5 هفلخ

 : لاق ؟ كلذل ةالصلا ي ملع ولو : هل تلق . هيلع ةداعإ ال : ليق هنا ؛ يعمف

 ةالص هفلخ يلصي ىتح ةالصلا يف ملع ولو ، لوقلا اذه ىنعم ي كلذك هنا ؛ يعم

 زوجت له ث هيجوتلا لبق مرحي يذلاف : تلق ؟ تونقلاب هملع دعب ةالصلا هذه ريغ
 ضعبو © هفلخ ةالصلا زيب ضعبف كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ هفلخ ةالصلا

 مل وأ كلذ لعفي هنا ملع ، هفلخ اهالص يتلا هتالص ضقنت ، هفلخ ةالصلا زيجي ال

 نم هفلخ ىلص اذإ هتالص داسف ىلإ بهذ نم بهذ امتإ ، تونقلا يفو ؤ ملعي

 ضقن ناك اذإ دشا هنا { مارحالا دعب هيلع هيجوتلا ىنعم تبثف تنقي هنا ، هملعي ال

 . كلذ ىلإ بهذ نم دنع لهجلاو ملعلا ىلع هب ةالصلا

 ربنملا ىلع ىلص ةلي هلا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو

 دجسيو ىرقهقلا عفريو ىرقهقلا عجريو عفري مث عكري لعجو . هءارو سانلاو اموي

 «يب اومتاتف ينورت ايكل مكل تيلص امنإ سانلا اهيأ اي» : لاق غرف الف ، ضرألا ىلع
 هوركم كلذف © مهملعي دري مل نإف 0 مهملعي نأ دارأ اذإ مامالا اذكه : ركب وبأ لاق

 ناك دقو 0 هيف اوفلتخا دقو { هنع يهنم كلذ نا ، دوعسم نبا نع هانيور ثيدحل

 كلذ يأرلا باحصأ لاقو . مهملعي نأ مامالا دارأ اذإ { زئاج كلذ نا ىري يعفاشلا

 ىلع مهعم يوتسي 0 كلذ يزجي ال : يعازوألا لاقو { ةمات مهتالصو { هوركم
 يناعم يف اذه وحنب فالتخالا يناعم ين جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . ضرألا

 ضرألا ىلإ عكر اذإ عجري نأ امأو & دجسيو عكري عضوم يف ناك اذإ انباحصأ لوق
 3 ههبشي ام الو { مهلوق يناعم يف اروكذم اذه ملعأ الف دعصي مث 0 اهيف دجسيف

 ىلع هعضوم يف ردقي نكي مل اذإ ، مهلوق ىنعم يف رذعلا يناعم يف جرخي هنا الإ
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 & همايقل مدقتي نأ الإ مايقلاب هتالصو . مايقلا ىلع دجسي ثيح ردقي الو { دوجسلا

 . هتزاجإ مهلوق ىنعم يف جرخي اذه لثم يفف ، دجسيو عكريو هفلخ ىلإ فحزي مث
 © اذه هنع حص نإ ث ةلي يبنلل ناك ام اذه لثم يف سانلل نوكي نأ ينبجعي الو

 ربخي نأ نكمي ناك دقو . اهانعم ريغل { ةالصلا يف لمعلا هبشي يدنع اذهف الإو

 . ملعأ هللاو ، لمعلا نع ايزجم نوكيف اربخ كلذب

 رحب دبع الو ، يورقب يبارعا يلصي ال : لاقيو ؛ ۔ باتكلا ريغ نمو

 & أرقي نم امأف ، نوأرقي ال دلاولاو 2 رحلاو يورقلا نوكي نأ الإ ؛ هدلاوب دلو الو

 . أرقي ال نمم ةالصلاب ةمامالاب قحا

 موقب ىلص اذإ لجرلا امأف ، ركب يبأ نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 © هءارو اولص اذإ مهنا ينبجعيف ، مهب ىلصو ، مهنذاتسا الو ، هورمأي ملو

 ىلصي نأ دارأ اذإ ؤ مهنذأتسي نا هل بحتسيو . هلو مهل كلذ زاج هيلع اوركني ملو

 . ملعأ هللاو © مهب

 نعو ۔ هللا همحر ينايسبلا نسحلا يبأ نع ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 زئاجلاو ، كلذ زئاج ز معن : لاق ؟ ال مأ ةالصلا يف امامإ نوكي نأ زوب ، جاسنلا
 لضفالا دجو اذإف ، لضفألا مامالا نوكي نا ةالصلا يف هب رومأملاو ، هب رومأملا ريغ

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . هريغ نم ميدقتلاب ىلوا ناك سانلا نم

 مؤي نأ هل له ، ةعوطقم وأ عبصا هنم صقان ناك لجر نع لئسو : ةلأسم
 له ث ةعوطقم هدي تناك نإف : هل ليق & ىدنع اذكه : لاق ؟ هنم متأ وه نم هريغ

 نم ةالصلا دودح نم ادح كرتي نأ الإ ؛ يعم اذكه : لاق ؟ ىلوألا لثم نوكت

 يف هنود وأ هلثم وه نم الإ مؤي ال هنإف ، هتالص ضقني امم & هدوجس وأ همايق يف زجعلا
 . ىدنع انباحص أ لوق

 اهلسغ ىلع ردقي ال امم ، ةلع هعبصا يف هل تضرع لجر نعو : ةلأسم
 هلعلا تناك ، ءوضولا دعب اهل مميتي نا هيلع له © هيلع دادزت نأ اهلسغ نإ فاخي وأ
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 © ءوضولل اهلسغ نع عنتمي امنإو { ةرهاط تناك اذإ : لاق ؟ ال مأ ةسجن مأ ةرهاط

 ين هيلع متي ال ليق دقف 5 اهلك ةحراجلا نم ءوضولا عضوم ىلع يتأت ال ةلعلا تناكو

 نم يقب ام عضوي ليق ايف هيلع امنإو { لوقلا رثكأ هلعلو ، يدنع جرخي ام ضعب
 { ةساجن تناك اذإ امأو ك يلصيو هحراوج رئاس عم ءوضولا عضوم نم 0 ةحراجلا

 ضئاف هنا الإ ؛ لئاس ريغ وأ لئاس مد لثم © ةحراجلا يف تناك ةلعل اهلسغ عنتما

 نم يقب ام لسغ عم ةساجنلل مميتي ليق دق هنا ؛ يعمف سبي دق مث © هلسغ بجي

 ١ اضيأ هيلع مميت ال : لاق نم لاقو ، يلصيو ءوضولا حراوج رئاس عم ةحراجلا

 ةحراجلا نم ءوضولا عضوم ىلع & كلذ تاي مل ام هنكمأ ايك ءوضولا هيلع امنإو
 اهئضوي مل هنا الإ ، ةرهاط ةلعلا تناك اذإ سانلا مؤي نأ هل لهف : هل تلق { هلك

 هب هل زوجت رذع نم كلذ ناك اذإ هنا ؛ يعمو . رذع نم ءوضولا عضاوم يف يهو

 هنأل ؛ مهمؤي : لاق نم لاقف . نيرهطتملا نم هريغل هتمامإ يف فلتخيف . ةالصلا

 بحاصف : هل تلق { نيرهطتملاب مؤي ال : لاق نم لاقو { رذعلا نم رهطتملا لاحب

 يهنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمامالا يف كدنع فالتخالا ىنعم هقحلي له . ةسجنلا ةلعلا

 مث سانلاب ىلص اذإ ، بنجلا كلذكو : هل تلق ، فالتخالا ىنعم اهقحلي اعيمج

 ىلعف : هل تلق . يدنع يعم اذكه : لاق ؟ كعم فالتخالا هقحليأ كلذ دعب ملع

 نا مهل لعجي ةالصلا يف وهو ملع اذإ ، بنجلا هفلخ ىلص نم ةالص دسفي ال نم لوق

 3 يدنع اذكه : لاق { ةساجنلا رئاسو مدلا ين مهل لعبي ايك ، مهتالص ىلع اونبي

 مامالا نا ىري ىذل ا نا ؛ يعمو هيف ددشي هنإف 3 مامالا افق نع نم نوكي يذل ا الإ

 بنجلا مامالا ناك نميف فلتخيف ث ةمامالا قيرط نم ةالصلا عطقي ال ، بنجلا

 © ةالصلا عطقي بنجلا نأل ؛ لاح ىلع ةالصلا دسفت : لاق نم لاقف 3 ههجو ءاقلت

 ناك نم رضي الو ةالصلا عطقي ال بنجلا نا : لاق نم لاقو ث ةمامالا قيرط نم ال

 . هدنع ءاوس كلذ لكو & فوفصلا رئاس نم وأ { هلايش نع الو 0 هنيمي نع

 له . هنم دمع ريغب رحطو ربكو دوجسلل رخ اذإ يلصملا نع هتلأسو : ةلأسم

 لصي مل © اذه لعفي ناك نم ةمامإ ىري ال ءاهقفلا ضعب نا ؛ يعم : لاق ؟ دسفت
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 ىنعم ىلع يدنع جرخي اذه نأ الإ { كلذ ىري اضعب نا وجراو ز هفلخ

 . لمعلا ال ثحلا

 : لاق ؟ ةضيرفلا يف لاجرلا يبصلا مؤي نا زوبي لهو : هل تلق : ةلأسم

 : ليقو 0 اقهارم ناكو { اهيلع ظفاحو 0 ةالصلا لقع اذإ & كلذ ليق دق هنا ؛ يعم

 هدحف : لاق ؟ هدح ام قهارملاو : هل تلق . لوقلا رثكأ هنا ؛ يعمو ، كلذ زوب ال

 : هل تلق ؟ هب هرارقإ هيلع ركني مل هب رقأ اذإف ، غولبلا نم هلاح برقي يذلا يدنع

 ؟ فالتخالا هقحلي له ، قهارملا لثمك ةالصلا لقعي هنا الإ ؛ اقهارم نكي مل اذإف

 هقحلي نا ضعب هيف بهذي قهارملا نأل ؛ يدنع ايف قهارملا ي الإ هملعأ الف : لاق

 ؟ ةلفانلا يف ءاسنلا مؤت نأ زوبي له ث ةقهارملاو ةيبصلاو : هل تلق . غلابلا ماكحأ

 ناك اذإ & يبصلا يف زاج ايك 5 ةلفانلا يف كلذ ينبجعا {، نهأرقأ تناك اذإف : لاق

 دعاقلا لجرلا يلصي نأ زوجي لهف : تلق . ةلفانلا يف مهمؤي نأ لاجرلا نم أرقأ

 ةضيرفلا امأ : لاق ؟ أرقأ دعاقلا ناك اذإ © ةلفانلاو { ةضيرفلا ي مئاقلاب

 طسو يف ناك أرقأ دعاقلا ناك اذإ اولاق دقف { ةلفانلا يف امأو { كلذ ينبجعي الف

 نيمي نع ناك نإف © مهب رخآلا عكر غرف اذإف ، اذه أرقي امئاق مدقتملا ناكو ى فصلا

 . مهل نيمامإ انوكي ىتح يلإ بحأ وهو 3 اساب رأ مل مامإلا
 مهب عكري مئاق هدنع مدقتي ملو ث ةلفانلا يف نيمئاقلاب دعاقلا مأ نإف : هل تلق

 مهيلع تسيل اهنأل ؛ مهتالص متت نأ ينبجعيف : لاق ؟ مهتالص متت له ، دجسيو

 اوأرو ث ةلفان ادعاق يلصي نأ . مايقلا ىلع ردقي يذلل اوزاجأ دقو . لصألا يف ةبجاو

 ناك اذإ يدنع زاج كلانه نمف ث ةضيرفلا يف كلذ زوجي الو 0 ةمات ةالصلا كلت

 نإ تيأرأ : هل تلق ، هوجولا نم هجوب كلذ ةرضاحم لإ مهفل عرساو مهل طشنا كلذ

 : لاق ؟ كدنع ايف نيملسملا عامجإ يف مهتالص دسفتا © ةضيرفلا يف دعاقلا مأ

 . مهلوق يف كلذ يل نيبي الو ؤ كلذ زاجأ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعأ الف

 موق يف كلذ جرخي هنا { يعمف ؟ انموق لوق يف كلذ زوجيف : هل تلق

 رخا ناكو ، ةضيرفلا يف مئاق لجر دوجسلاو عوكرلا ىلتا ناك نإف : هل تلق ، يدنع
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 زوجي ال هنا ، كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ ةمات مهتالص ىرت له أرقي هنيمي نع ادعاق

 : هل تلق 0 انباحصأ لوق يف يدنع مامإب اذه سيلو { ةءارقلاب الإ 3 مامالا ةمامإ

 ةالصلا زوجت ال هنا مهعامجإ نا ؛ يعمف : لاق كدنع ايف كلذ ىلع مهعامجإو

 يدنع هبشي اذهو { أرقي مل مامإ اذهو ث ةءارقلا هيف نوكت ايف ، مامالا نم ةءارقب الإ

 . كلذ ىلإ بهذ نم عامجإلل

 نم ةالص ضقتنت له . ةالصلا ين نيمآ لاق اذإ مامالا نع لئسو : ةلأسم

 نوكي نأ ينبجعيف انأ امأو : لاق & كلذ يف فلت هنا ؛ يعم : لاق ؟ هفلخ ىلص

 يلصملا ىلع نوكي ال { هب دبعتلا لهأ نم كلذل لعافلا ناك اذإ { دبعتلا ىلع هلك اذه

 ؤ ةعايجلل ةنسلا ءايحال ، هفلخ ةالصلا ىلإ جاتحا اذإ { ةداعإ هفلخ

 . هريغ دبي ملو

 © يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم فلتخا ۔ دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 نب دمحم زبي ملو ، يلع نب ىسوم زاجاف ؟ ةضيرفلا يف مؤي له ث رظنلا بوجحم يف
 ء ليلدلا هديأ ام ارظن افلتخا اذإو ث هريغو دبعلا ين اهفالتخا كلذكو ، بوبحم

 © ليلد ريغب ايهنم دحاو ديلقت ىلإ كلذ يف عجري ملو { امهلبق ملعلا لهأ هب لمعو
 مكمؤي» : لاق هنا ةلت يبنلا نع يور امل رظنا ، بوبحم نب دمحم لوقو ؤ ملعأ هللاو

 يف ةجرد هنم ىلعأ وه نمم الاح صقنأ وه نم ث ءىراقلا يمالا مدقتيف ؤ «مكؤرقأ

 اذهو «مكؤرقأ مكمؤي» : ةلي هلوقل ، ةمامالاب نيدلا ين حالص ىلإ يدؤي يذلا لضفلا

 © مؤت ال ةأرملا نا ىرت الأ © الاح هريغ نم صقنأ وه نم ميدقت عنم بجوي ليلد

 ةمامالا بتر كلذكو ، لاجرلا ةبتر نع ناصقنلا ليلد اهيف نأل ؛ مدقتت الو

 عم هريغل تسيل بتر هلو . ةدايز هيف نم اوعمتجا اذإ مف بترو ث لاجرلل

 . ملعأ هللاو اهتعاضإ زوجت ال ةليضف هذهو ، لعفلا مسا مهقاقحتسا

 فلخ ةالصلا زوجت ال : لاق ۔ هللا همحر ۔ دمحم يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 اذه لكو ث ةلفانلا ةالصو ةضيرفلا ةالص يف قرفلا رظناف { زئانجلا ةالص يف قسافلا
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 لاق . يتيرذ نمو لاق امامإ سانلل كلعاج ينا ل : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوق هريسفت

 . «يرصا مكلذ ىلع متنخأو » : هلوق يفو «نيملاظلا يدهع لاني ال

 { اهدوحجب نادو .0 ةاكزلا ىدؤي ال نم فلخ ةالصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ لتقي له ، كلذب ناد نإو ؟ ادترم مسي له عنتما نإف ؟ اهيلع براحي له
 . (عجرر . مامالا هبراحي { اهيلع براحي : لاق : باوجلا
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 سد اسل ١ ب ايل ١

 ءىضونتملاب مميتملا ةمامإ يف
 ۔ ف ارشال ١ ب اتك نم

 ةمامإ ين اوفلتخاو ، نيمميتملا مؤي نأ ءاملاب رهطت نم نأ ملعلا لهأ عمجأ

 وهو سابع نبا ىلص دقو 2 زئاج كلذ : ةفئاط تلاقف 0 ءاملاب نيرهطتملاب مميتملا

 لاق هبو .ث ةي هللا لوسر باحصأ نم رفن يف ، رساي نب رايع هفلخ بنج

 دمحأو يروثلاو كلامو نايلس يبأ نب دامحو يرهزلاو ءاطعو نسحلاو بيسملا نبا

 هرك هنا يلع نع يورو ث كلذ موق هركو { بوقعيو نامعنلاو روث وبأو قاحساو
 ناك ناو ، هباحصأ مؤي مل طئاغلا نم ءاج وأ ابنج ناك نإ : ةعيبر لاقو { كلذ

 يعخنلا هركو ، يراصنألا ىيحي لوق وهو { هلثم ةبانجلا يف اونوكي نأ الا { مهماما

 © مهمؤي ال : اثلاث الوق يعازوالا لاقو © مهمؤي ال : نسحلا نبا لاقو { مهمؤي نأ

 . ارمؤم اريمأ نوكي نأ الإ © هلثم مميتملا يف نوكي نأ الإ

 نم ليق ام يناعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نود زوجت هنا ، ريمألا ةمامإ يف لوقلا يف ديدحتلا مهلوق يف ملعأ الو & فالتخالا

 هنا : ليق دق نيملسملا ةمئأ نم بوصنملا مامالا نأل ؛ نسح ءيش يدنع وهو 0 هريغ

 مهمامإ هنا { افالتخا كلذ يف ملعن الو { ايقم وأ ناك ارفاسم . هتيعرب ةالصلاب ىلوأ

 زوجت لاح لك ىلع نوكي نأ نسح ناك 0 اذه تبث اذإف { ناك ايثيح & هرصم عيمج يف

 عيمج يف مه امامإ نوكي نأ تبثيو ، دحأ همؤي نوكي الف 0 اهيف هل ةالصلا
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 . هاضري الا هلاوحأ

 © نيرهطتملاب يلصي نأ مميتملل زوجيو دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 . كلذ ين انباحصأ فلتخا دقو عيمجلا دنع هتراهط توبثل

 : لاق هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو رفعج نب دمحم عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نمو © ءعىضوتملا ةالص تضقتنا ، ضوتم لجرب ةبانج نم مميتم لجر ىلص اذإ
 © ءعىضوتملا داعأ ، ضوتمب ةبانج نم مميتم ىلص اذإ جرخي هنا ؛ يعم : لاق ؛ هريغ
 ضقن ال : ليق دقو ؛ هريغ نمو . ءعىضوتمب ىلص نإ كلذكو ، كلذ يف فلتخا دقو

 . (عجر) هيلع

 ضقن الو ، كلذ يغبني الف : ةبانج ريغ نم مميتمب ةبانج نم مميتم ىلص اذإو

 . ضقنلا هيلع : ليق دقو : لاق ةخسن يفو { هيلع
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 عباسلا بابلا

 دعاقلاب مئانلاو دعاقلاب مئاقلا ةالص يف

 كلذ هبشأ امو دعاقلاو مئاقلاب مئانلاو

 مئاقلا ةالصب يلصي دعاقلا نا { انباحصأ لوق نم رثألا ءاج ؛ ديعس وبأ لاق

 هنا : انباحصأ نم لاق نم لاق دقف مئاقلاب دعاقلا ةالص امأو { ةلفانلاو ةضيرفلا

 ةضيرفلا : لاق نم لاقو ، ةضيرفلا ةالص مئاقلاب دعاقلا يلصي نأ زوجي ال

 & انموق لوق رثكأ هلعلو ث ةلفانلاو ةضيرفلا يف كلذ زوب : لاق نم لاقو 0 ةلفانلاو

 كلذ ىنعم نووريو { انباحصأ ضعب لوق يف كلذ دجويو { مهنم هللا ءاش نم وأ

 . ةعامجلا لضفل يدنع كلذو ةلي يبنلا نع

 ؟ ال مأ مهتالص متتو 0 نيمئاقلاب مؤي نأ زوب له ث دعقملا نع : ةلأسم

 وه نمب الإ زوجي هنا ، مهلوق رهاوظ يف يل نيبي الف © انباحصأ لوق يف امأ : لاق
 زئاج كلذ نا { ناسارخ لهأ نم انباحصأ لوق ضعب يف دجويو ث مئانلاب وأ ع هلثم

 . كلذ هبشي ام زاجأ هنا { ةياورلا ىنعم يف ةلت يبنلا نع هيف نووريو

 دمتعي ال } روسكم وأ ىمعأ لجر نعو : يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 يف اهيلع كروتي نأ ردقي ال ، هيتبكر وأ هكرو يف ةحارج وأ ةالصلا يف هيمدق ىلع

 فلتخا دقف ىمعألا اماف ؟ هنم حصأ وه نم ةالصلا يف مؤي نأ زوب له ث ةالصلا

 . هنم ميدقتلاب ىلوأ هريغف & دوجسلا ىلع ردقي ال حرج هتهبج يف ناك نم امأو 5 هيف
 { ميدقتلاب نسحأ هريغ نأ الأ نوهأ يدنع ايهف & نيذخفلاو نيديلاو نيتبكرلا امأو

- ٤٧



 ايف ناكو ، حلاص هل لاقي ، (ىوزن يف دجسم) قتنغلا دجسم يف لجر يلصي ناك دقو

 - هللا همحر ةيواعم وبأ ناكو ، يغبني ام ىلع اهيلع كروتي هنكمي ال ةلع هلجر ين انغلب

 نع يوري رثؤملا ابأ تعمسو 0 هريغ مدقتي نأ بحنو { هفلخ يلصي ينغلب ام ىلع

 دمس نم ريبكلا دجسملا ين سانلا مدقتي ناكو { دل نب ديلولا هل لاقي لجر

 ايهدمي ناكو { اهيلع كروتي ردقي الو 5 هيلجر دميو مدقتي ناك هنا : لاقف { ىوزن

 ضقن الف ةالصلا يف ءالؤه نم دحاو مأ نإف ، كلذ ربخي رثؤملا وبأ ناكو ؤ كروت اذإ

 . هفلخ ىلص نم ىلع
 ةلي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق بسحأ ايف ۔ فارشالا باتك نم

 اسلاج ىلص اذإ وأ اوعفراف عفر اذإو اوعكراف عكر اذإف هب متؤيل مامالا لعج امنإ» : لاق

 هيف تام يذلا هضرم ي ةلي هللا لوسر ةالص يف رابخألا تفلتخاو «ةعامج اولصف

 اهضعب يفو & سانلاب ىلص ةلي هللا لوسر نا ث رابخألا ضعب يفف ، ركب يبأ فلخ

 يذلا هضرم يف ركب يبأ فلخ ةلي يبنلا ىلص : ةشئاع تلاقو { مدقتملا ناك ركب ابأ

 تلاقف ، ةلع نم اسلاج سانلاب يلصي مامالا يف ملعلا لهأ فلتخاو { هيف تام

 نب دساو ةريره وبأو هللادبع نب رباج كلذ لعف نممف ث ادوعق نولصي : ةفئاط
 { ةلي يبنلا لاق . كلذك دمحأ لاقو ، قاحساو لبنح نب دمحأ لاق هبو { نيصح

 نع هانيور يذلا ربخلا يف وه ز عبارلا : ركب وبأ لاق © هباحصأ نم ةعبرأ هلعفو

 نحنو اسلاج انمؤي ناكو { ةلي يبنلا دهع ىلع ىكتشا مهل امامإ ناورم نب سيق
 لوق اذه ، هضرف دحاو لك ىلصو 0 امايق نولصي : ةفئاط تلاقو &، سولج

 © مهيزجي الو هيزبي اسولج اوناك اذإ : يروثلا نايفس لاقو ، روث يبأو يعفاشلا

 هفلخ اولصف موق هب ماف © عكريو دجسي ادعاق ىلص ضيرم يف يأرلا باحصأ لاقو
 موقلاو { هشارف ىلع اعجطضم ءامإ ءىموي ادعاق مامالا ناك اذإ مهي زجي : لاق { امايق

 هلاق ثلاث لوق هيفو ث اعيمج نيهجولا ي مهي زجي الو هيزجي : لاق 0 امايق نولصي

 هنا ةريغملا نع يكحو . ادعاق سانلا مؤي نأ دحأل يغبني ال : لاق سنا نب كلام

 لوقلاب : ركب وبأ لاق } اسلاج موقلاب مامالا يلصي نأ ينبجعي ام : لاق

 . لوقأ لوألا

_ ٤٨



 ةمامإ زوجت ال هنا ، انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نال ؛ مايقلا ىلع رداقلا ىلع اهضرف بوجو نع ةالصلا صقان هنأل ؛ مئاقلاب دعاقلا

 دعاقلا ةمامإ زوجت الف } رذع نم الإ هكرت زوجي الو ، ةالصلا دودح نم دح مايقلا

 نم لك ىلعو { دعاقلاب متأيف ، ادعاق يلصي نأ مايقلا ىلع رداقلل زوجي الو { مئاقلاب
 اهنع هريغ زجعب . اهيلع رداق نع طحني الو 0 دوعقلا وأ مايقلا ضرف نم هللا بجوأ

 مئانلاو دعاقلا مؤي مئاقلا نا : انباحصأ لوق يفو ، مومعلا ىلع بجت يتلا لاعفألا نم

 3 مئاقلا الو ، دعاقلا مئانلا مؤي الو © هرذعل مئانلاو دعاقلا مؤي دعاقلاو ؤ هرذعل

 { اهيلع بجو ام ضرف نع ةصقان هتالص نأل ؛ اهب نايلصيف هتالص ىلإ ناعجري الو

 . رذعل هتالص نم صقتنملا هنا ىنعملا صقانلا مؤي ال هنا ؛ رثألا ءاج دقو

 ىلص 0 مئانو ادعاق ضيرم مامالا فلخ ناك نإو رفعج نب دمحم باتك نمو

 نمل امامإ نوكي نأ هلو ، ءىمويو يلصي يذلا ضيرملاو ، هنكمأ ايك دارأ اذإ هتالصب

 . كلذك هلثم ىلصي

 موق هب متأيف ، دجسيو عكريو ادعاق يلصي لجر نعو : ةلأسم ؛ هريغ نمو

 اهيف رظناف © مهيزجي نأ ىسعف اولعف نئلو ، كلذ مهل بحأ ام : لاق { امايق نولصي

 ضعبف ، لوقلا نم كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعم : هريغ لاق ، يأرب اهيف تلق امنإ يناف

 نع ةياور هتزاجإو كلذ مامت يف ىوريو ، كلذ ىري ال ضعبو ث مهتالص مامت ىري

 . انباحصأ راثأ ضعب يفو 0 انموق نع دجوي ايف 0 ةلي يبنلا

- ٤٩





 نم اثلا ب ايل ١

 لزانملا يف ةمامالا يف

 . فارشالا باتك نم -

 { يرعشألا ىسوم يبأ راد يناهلا نب ةفيذحو دوعسم نبا رضح : ركب وبأ لاق

 هفلخ يلصي ىلومب اذه رمع نبا لعفو 0 هراد ىف اوناك مهنأل . مهمأف ىسوم وبأ مدقتف

 . يعفاشلا لوق اذه { هءاج نم مؤي : عيبرلا بحاص ءاطع لاقو { يلاوملا

 نا { انباحصأ لوق يناعم يف نم اذه وحن جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 مهدجسم يف يحلا مامإ كلذكو { هلزنم يف رضح نمم ةمامالاب ىلوأ لزنملا بحاص

 هل دوقعم مامإ هرضحي نأ الإ { بوجولاو موزللا ىنعم يف ، هرضح نمم ةمامالاب ىلوأ
 رفس وأ رضح نم ، هرضح عضوم لك يف ، مهنود هتيعرل مامإ هنإف 2 ةمامإلاب
 نإ مهب يلصيو ءاش نم مدقي نأ زوجي هنإف { هريغ مدقي نأ الإ ، هريغ وأ دجسم وأ
 يف مهتمئأ نم ، نيملسملا مالعأ نم ملع رضح اذإ ؛ انعم كلذكو { كلذ ءاش

 نم مهاثماو نيملسملا يضاق كلذكو ث مدقيو هريغ مدقتي ال نا انببحا ، نيدلا
 مكتمامال اوراتخا» : ةلي يبنلا لوقل ، لضفلل اومدقي نا ، نيدلا لها فارشا

 امود مهمأ ام & لافس ىف موقلا لازي ال» : هلوقو «مكلضفناو مكريخا

 . اذه وحن وأ

©٠ هناطلس ف الو هتيب ف لجرل ١ مؤي الو _ دمح يب أ عماج نمو ۔- : ةلأسم



 باتك نمو ۔ . ةدخملاو شارفلا ةمركتلاو ، هنذاب الإ هتمركت ىلع سلجي الو

 دوعسم نباو رذ ابأ ىعدف اماعط عنص يراصنألا ديعس ابأ نا : ليقو رباج يبأ

 وه تيبلا بحاص كءارو : ةفيذح لاقف 5 رذ وبأ مدقتف ةالصلا ترضحف 0 ةفيذحو
 مدقتو رخأتف معن : لاق { دوعسم نبا اي كلذك : رذ وبأ لاقف ، كنم ةمامالاب قحأ

. مهب ىلصو تيبلا بر



 عساتلا بابلا

 ة ارم اةمامإ ينف

 تأرف { ءاسنلا ةأرملا ةمامإ ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نم -

 لاق هبو { نينمؤملا يمأ ةملس مأو ةشئاع نع كلذ يور ح ءاسنلا ةأرملا مؤت نأ ةفئاط

 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفسو ءاطع

 نب نايلس لوق اذه { ةلفان الو ةبوتكم يف ةأرملا مؤت ال : ةفئاط تلاقو ، روث وبأو

 هركو © ادحأ مؤت نأ ةأرملل يغبني ال : سنا نب كلام لاقو & يرصبلا نسحلاو راسي

 هيفو } فصلا نم اطسو موقتو ، تلعف نا مهي زجي : لاقو ، كلذ يأرلا باحصأ
 يبعشلا نع كلذ انيور ث ةلفانلا يف مهمؤتو ؤ ةضيرفلا يف مهمؤت ال اهنا : ثلاث لوق

 . ةداتقو يعخنلاو

 يناعم هبشي { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق
 نم ءيش يفالو ةبوتكملا يف لاجرلا الو ءاسنلا مؤت ال ةأرملا نا : مهلوق نم قافتإلا
 يف كلذ نهيلع سيل ذإ هنا : مهفوق ىنعم جرخي هنا ؛ يعمو . ننسلا نم تابجاولا

 © لاجرلل نهتمامإ ينفو ، اضعب نهضعبل نهتمامإ ىنعم يف اذهو { بجاو لصالا

 مهلوق يف يزجي هنا مهلوق يف ملعأ الو { اهلك ماكحألا لاح يف مهنع تاصقان نه ذإ

 { ةزانجلا ةالص ىف الإ ، اضعب نهضعبل ةالصلا يف ءاسنلا ةمامإ يف فالتخالا ىنعم

 © لاجرلا نم دحأ نهرضحي ملو ةزانجلا ترضح اذإف ، فالتخا كلذ يف ليق دق هنإف

 ةدحاو نهمؤتو { اهيلع نيلصي : ليقو 0 اهيلع نهيلع ةالص ال ليق هنا بسحاف

_ ٥٢٣ _



 © ةنسلا يف ةلبقلا لهأ نم ةلبقلا لهأ ىلع ةالصلا توبثل كلذ ينبجعيو 0 نهنم

 طسو يف نوكتو 3 نهنم ةدحاو نهب يلصت : ليق دق ، ناضمر رهش يف كلذكو

 ةالص يف بحأ كلذكو ث لاجرلل مامالا ةئيهك نهمدقتت الو { نهنم مدقتملا فصلا

 . اذه وحن ىلع ةزانجلا

 نيب عزانت الو ، الجر ةأرملا مؤت نأ زوجي الو دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم
 . ةزئاج نهتالصف ترضح نإو ةعامجلا ةالص ءاسنلا ىلع سيلو { كلذ ي ةمألا

 ةشئاع نع يورو © لوألا فصلا يف نهطسو يف نهمؤت يتلا تناك نعمج نإو
 -باتكلا هريغ نمو © عامجإب ءاسنلا نع ةعايجلا طوقسو { لعفت تناك كلذك

 5 كلذ يل نيبي الف ؟ نهنم مامإب ةبوتكملا ةالصلا نيلصي نأ ءاسنلل له : تلق

 . انباحصأ لوق ين ازئاج كلذ ملعأ الو

 هنا يدنعف ؟ ةلفان وأ ةضيرف يف ءاسنلا مؤت له ةأرملا نع ۔ هربغ نمو - : ةلأسم

 نع انغلب دقو & نهطسو يف نوكتو { ةلفانلاو ةضيرفلا يف ءاسنلاب مؤت : ليق دق
 . كلذب نهرمأ هنا { ةلي يبنلا

 . ةضيرفلا نهب يلصت الو ةلفانلا ءاسنلاب يلصت ةأرملا كلذكو : ةلأسم ؛ هنمو

_ ٥٤ _



 رش اعلا ب ابل ١

 لجرلا عم ةأرملاو ةأرملا عم لجرلا ةالص ىف

 اهب ىلص © لجرلا عم ةأرملا تلص اذإ : ليقو رفعج نب دمحم باتك نمو
 لعلو . ةمات وه هتالصو { ةضقتنم اهتالص نأ 3 هنع رخؤت ملو ، هئاذحب تناكو

 لاق ؛ هريغ نمو . كلذ يف رظنيو ، وه هتالص تمتف ةالص يف يه سيل اهنا كلذ

 تلعف نإف ، لجر عم مرحم تاذ ريغ ةأرمإ يلصت نأ هركي : حبسملا نب دمحم

 ىتح 7 هنع ةرخاتم اهجوز عم تلص اذإ ةأرملا نوكت : ليقو . (عجرر) . سأب الف

 لقأ ؛ لاق هللادبع يبأ نعو 0 هيبكنم ءاذح اهدوجس نوكيو 0 هسأرب اهقبسي

 © هنع ةرخأتم نوكتو © هيبكنم اهدوجس زواجي ال هتأرماو لجر ىلص اذإ ك تعمس ام
 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . هتالص داسف هيلع فاخاف هيبكنم اهدوجس زواج نإف

 مادق يلصت ةأرمإ نع تلأسو ؛ باتكلا ريغ نمو ث داسف هيلع الو اهيلع ال : حبسملا

 اهنم دحاو لك ناك اذإف ؟ هتالص هيلع عطقت له : تلق & يلصي لجرلاو © لجر

 هيلع عطقت ال اهنا اندنع لوقلا رثكاو ، كلذ يف فلتخا دقف ؤ هسفن ةالصب يلصي

 اناك اذإو } امرحم اهنم سمي مل ام ، مراحملا تاوذ ريغ نم تناك ولو ، هتالص

 هيلع عطقت اهنا اندنع لوقلا رثكأو ، كلذ يف فلتخا دقف © ةدحاو ةالصب نايلصي

 ٨ هتالص هيف عطقي ال يذلا دحلا نإ : ليق دقو © هنم مرحم تاذ نكت مل ام ، هتالص

 . هيلع تدسف كلذ نم لقأ ىلع تناك اذإو ، عرذأ ةتس سأر ىلع هنم تناك اذإ

زوجت له 3 اهمؤي سيلو ، وه هدصق يلصت هتأرماو يلصي لجر نعو : ةلاسم



 هنا ثيدحلا عفرو ، حاضولا نب دايز انثدح دق 3 معن : لاق ؟ هتالصو اهتالص

 اذإو : لاق رخا باتك نمو © هسفن مؤي ايهنم دحاو لك ناك اذإ ، ساب ال : لاق

 نوكي نا الإ . ةدساف هتالص ناف { اهدحو هتالصب ىلصت ةأرمإ هؤاذحو لجر ىلص

 . اهلثم وأ عرذأ ةتس تيبلا ضرع ردقب { هنرق يف ايهنم دحاو لك يلصي

 تناكو ، هنع رخاتت ملف & ةعامج ةأرمإ هعم تلص لجر نعو : ةلاسم

 . ةضقتنم اهتالصو . ةمات هتالص : لاقف ؟ هءاذح

 فيك ايهدحو ةعامج ىلصم يف 5 هتأرمإو وه ىلصي لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 : لاق . هنع ةرخأتم موقتو ش هيتبكر عم اهدوجس نوكي : لاق ؟ اهدوجس نوكي

 نإف : تلق . هيتبكر ةخسن ۔ يفو هيبكنم اهدوجس زواجت ال هنا تعمس ام لقأو

 . كلذ هيلع فاخأ : لاق ؟ هتالص دسفتا هيبكنم زواج
 يلصي ايهنم دحاو لكو ، ىلصم يف نايلصي لجرلاو ةأرملا نع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع دسفت : لاق ؟ ائيش هنع ةرخاتم تسيل هءاذح يه 7 اهل مامإب وه سيلو 3 هدحو

 ءاذح ىلع اهدوجس نوكيو { هسأر اهقبسي ىتح هنع ةرخاتم نوكت ىتح 7 هتالص
 ىلع { هئازاب يلصت تناك اذإف : تلق { هتالصب تلص اذإ كلذكو : لاق { هيبكنم

 يف تلص اذإ ، تيبلا ضرع ردقب هنم تناك اذإ : لاق ؟ هتالص هيلع دسفت ال مك

 هتالصف ، تيبلا ضرع ىن اهئازاب رخآلا نكرلا يف وه ىلصو ث تيبلا ضرع نكر

 امتإ : لاق ؟ هتالص دسفت ال ةرهاط يهو هيدي نيب ترم اذإ اهلاب ايف : تلق . ةمات

 . هئاذحب اهنم ةالصلا يف اذه ليق

 ىلصت ةأرمإ هؤاذحو لجرلا ىلص اذإو : لاق ىرخأ ةعقر يفو : ةلاسم

 تيب ةنرق يف ايهنم دحاو لك نوكي نأ الإ ، ةدساف هتالصف ، اهدحو وأ . هتالصب

 نأ الإ ، هيلع دسفت ال : هريغ لاق . اهلثم وأ 3 عرذأ ةتس تيبلا ضرع ردقب

 . هتالصب يلصت

 تناكو . هيلع رخؤت ملو © ةعامح ةأرمإ هعم تلص لجر نعو : ةلأسم

 . ةضقتنم اهتالصو . ةمات هتالص : لاق ؟ هءاذح

_ ٥٦



 © ايهدحو مامالا فلخ ، دحاو فص يف ةأرملاو لجرلا ىلص اذإ امأو : ةلأسم

 اهتالص يف فلتخي هنا ؛ يدنعف . مامالا فلخ وهو © عرذأ ةتس نود هنع تناكو

 { ةمات وه هتالصو اهيلع دسفت : ليقو . هتالص هيلع دسفت : ليقف . هتالصو

 . ةمات ايهتالصو رخآلا ىلع اهدحأ دسفت ال : ليقو ©. اعيمج امهيلع دسفت : ليقو

 مادق تلص اذإ ةأرملا نا : لوقي اضعب نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . ةمات اهتالصو هتالص نا { هدحو يلصي وهو ث هلايش نع وأ هنيمي نع وأ ، لجرلا

 نإف : هل تلق . همادق تناك اذإ ى اضئاح نكت مل ام { ةدعاق تناك نإ ؛ كلذكو

 ؟ اهمايقو اهعوكرو اهدوجس نوكي نيأ { هنم مرحم تاذ تناكو ، هتالصب تلص

 ريغ اهمايق يف نوكت " هنيمي نع تناك اذإ هنع ةحسفنم نوكت اهنا ؛ يعم : لاق
 اهتالص متت نأ توجر كلذك تناك اذإف { دوجسلاو عوكرلا كلذكو ث هل ةيواسم

 ىلع ةجراخ عيمجلا ةالصف دحاو دح ولو & كلذ نم ءيش يف هتواس نإو ث اعيمج

 : هل تلق ، هفلخ نوكت نا هب رمؤي يذلاو ، وجرا اهف يناعملا ضعب يف ماتلا ىنعم

 © ةجوزلا لثم اهنا ؛ يعم : لاق ؟ هنيمي نع تلصو 7 هنم مرحم تاذ ريغ تناك نإف

 ىلع ردقأ الو شحو هنا ؛ يعم : لاق ؟ بايثلاب اسامت نإف : هل تلق ، هسمت مل ام

 . اهتالص داسف

 { ةداعالا اهيلع : لاق ؟ فصلا يف لاجرلا عم تلص ةأرمإ نعو : ةلأسم

 . اهفلخ يذلا ىلعو 0 اهلايش نع يذلاو 0 اهنيمي نع يذلا ىلعو

 تيب ىن وأ . دجسملا ةحرص يف نيلص اذإ ، ءاسنلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نيبو مهنيبو & دجسملا نم لاجرلا فصل تايذاحم حرصلا يف سانلاو { دجسملا
 نا : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ بابلا يف ريصح وأ فظنم لثم ةرتس لاجرلا

 لاجرلا نيبو نهنيب ناك ام نهيلع فص ال هنا : لوقي نم لوق ىلع ةزئاج مهتالص

 لقأ ناك نإو ، ضعب نهضعب عم فوفصلا نهيلع نا : ضعب لاقو ، عرذأ ةتس
 ىذلا لجرلا ىلع دسفي هنا : ضعب لاقف & فالتخاب كلذ يف ليق دقف عرذأ ةتس نم

 8 ندسفي : لاق نم لاقو & فصلا يلت يتلا ةأرملا ىلع نهيلع دسفيو © نهيلي

_ ٥٧ _



 : هلوق ىنعم ىلع كلذ نم لقأ لاجرلا نيبو نهنيب ناك ولو ى ءيش نهيلع دسفي الو

 كلذ يف ليق دقو & بهذتو ءيجت ةرتسلا تناك اذإ كلذو { مامالا ةالصب هلك كلذو

 نأ الإ ؛ كلذ زوجي ال : ضعب لاقو ، كلذ زوجي هنا : ضعب لاقف . فالتخاب

 . مامال ا ةالصب يلصي

 ىلعو { ةداعإلا اهيلع : لاق ؟ فصلا ين مامالا عم تلص ةأرمإ نعو : ةلأسم

 . اهفلخ يذلا ىلعو 0 اهلايش نع يذلا ىلعو { اهنيمي نع يذلا

 يهو ،}© فص يف موق عم تلص ةأرمإ يف اوفلتخاو _ فارشالا باتك نمو

 الخ ام ، ةمات موقلا ةالصو { ةمات اهتالص : ةفئاط تلاق ؟ مامالا ةالصب يلصت

 ؛ ةالصلا نوديعي مهنإف { اهلايحب اهفلخ يذلاو اهراسي نع يذلاو اهنيمي نع يذلا

 نيب طئاحلا ةلزنمب مهنم دحاو لكراصو ث لاجرلا نم مهفلخ نم اورتس دق ءالؤه نأل
 لاقو 3 ةزئاج مهتالص : روث يبأو يعفاشلا لوق ينو & هباحصأ نيبو ةأرملا

 ؛ ةزئاج لجرلا ةالصو ، ةدساف اهتالصف ؛ يلصت لجر بنجب تناك اذإ : قاحسا

 . هلل عيطملا ىلع دسفت ةيصاعلا نوكت الو ، ةيصاع اهنأل

 نم يكح ام وحن انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ةتس ن ود ايف لايش وأ نيمي نع تناكف 0 ةعامج مهتالصب مهعم تلص اذإ فالتخإلا

 : لاق نم لاقو ، اهتالص دسفت الو { اهيلي نم ىلع دسفت : لاق نم لاقف ، عرذأ

 تسيل اهنأل ؛ مهيلع الو اهيلع داسف ال نا اذه ينبجعيو 3 اهتالصو مهتالص دسفت

 تدسف © فصلا يف نيلصملا نم لجر ىلع تعطق نا : ليق هنا ؛ يعمو . ةسجنب

 امأو ، فالتخالا ىنعم هقحلي هنا ؛ يعمو . ةضيرفلا ةالص يف مؤت ال اهنأل . هتالص

 لجرلا ىلع عطق 9 مدقتملا وه ءاسنلا فصو ةع اجلا ةالص يف اهفلخ لجرلا ناك اذإ

 نيب تالئاح ءاسنلا نكو . اعطقنم ناك لاجرلا نم كلانه فصلا ناك ول ام ردقب

 يدنع ءاسنلا فص ناك 2 مامالا فلخ لاجرلا نم فوفصلاو © مامالاو رخآلا

 مهمؤي مامالاو اضعب اهضعب مؤي فوفصلا نأل ؛ لاجرلا ةالص ىلع اعطاق انه اه
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 © ةلعلا هذهل لاجرلا عم ءاسنلا ةالص نم نوكي ام دشا عضوملا اذهو {. اعيجح

 . اههبشأ امو

 ٨ هنيمي نع ةأرمإ هلايحو ىلصي لجر نعو ۔رفعج نبا عماج نمو ۔ : ةلأسم

 نإو ، ساب هيلع سيلف هسمت مل نإ : لاق ؟ بنج وأ { ضئاح يهو هلايش نع وأ

 تضقتنا هتسم نإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . ضقنلا هيلعف هتسم

 : ليق دقو۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع . اضئاح نكت مل نإو . هتالص

 هللاو ، هتالص تضقتنا هندب تسم نإو © هيلع ضقن الف هبايث تسم نإ

 ةتس امهنيب تناك نإ : ليقف لجر ءاذحب يلصت ةأرمإ تناك نإف (عجر) .. ملعأ

 ةأرمإ تءاجف يلصي لجر ؛ هريغ نمو . ضقن لقأ ناك نإو ك ضقنت مل عرذأ

 هنا ؛ يعمف ؟ هتالص هيلع ضقتنت له & تلصو هلايش نع وأ . هنيمي نع تفصو

 اهنا لوقلا ضعب يفف ، هسفن ةالصب يلصي وهو 5 اهسفن ةالصب يلصت تناك اذإ

 : لاح ىلع هيلع دسفت ال : ليقو © عرذأ ةتس نود هنم ةبيرق تناك اذإ ، هيلع دسفت

 لوقلا ضعب يفو & لوقلا ضعب ىن دشأ وهف ةعامج يف هتالصب يلصت تناك نإو

 مادق يلصت ةأرمإ نع هتلأسو ، يدنع فالتخالا ىنعم هعيمج يف يربيو { ءاوس

 اهنم دحاو لك ناك اذإف ؟ هتالص هيلع عطقت له : تلق ، يلصي لجرلاو © لجر

 هيلع عطقت ال اهنا 5 اندنع لوقلا رثكأو ، كلذ يف فلتخا دقف ، هسفن ةالصب يلصي

 نايلصي اناك نإو © امرحم اهنم سمي مل ام & مراحملا تاذ ريغ نم تناك ولو © هتالص

 مل ام { هتالص هيلع عطقت اندنع لوقلا رثكأو & كلذ يف فلتخا دقف ةدحاو ةالصب

 ؛ هريغو مرحم يذ دنع ةالص ۔ يف هلعلو ءايضلا باتك ۔ نمو . هنم مرحم تاذ نكت

 ناطيشلا نإف مرحم يذ ريغ نم ةأرمإب مكدحأ نولخي ال» : ةلي يبنلا نع ةياورلا

 اهيفو ، ةعاط يف ناك نم نأل ؛ امهل زوجت ال { اهل مرحم يذ ريغ دنع هتالصف «ايهدحأ
 يف ةأرملاو لجرلا ىلص اذإو { اهب يلصي نآ زئاجف مرحملا امأف { كلذ زب مل ةيصعم

 . هيتبكر دنع اهدوجس نكيلو ، دحاو ىلصم

 اذإ نوكتو ، ضرفلا اهب يلصي الو لفنلا هتجوزب يلصي لجرلاو : ةلأسم
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 هنيمي نع هتأرمإ تلصو 7 هتيب يف ىلص نمو { ةبكرلا ىلإ بكنملا نيب ايف ، تدجس
 هضرع يف هدصق ةأرمإ تلصو ، تيبلا ضرع ين ىلص نمو ، ساب الف { اهدحو
 نمو ث مارحلا دجسملا يف كلذ لعفن انك دقو : هللادبع وبأ لاق { ساب الف 3 اضيأ

 تلق . سأب الف ، هءاذح دجسملا يف هنم ابيرق يلصت ةأرمإو مارحلا دجسملا ين ىلص

 دسفتو ، هنم برقلاب يهو ، دسفت الو هتالصب يلصت نأ اهل زاج فيكف : دمحم يبأل

 . ةعايجلا ةالص يف هيلع زئاج كلذ : لاق ؟ هنم دعبلا يف يهو هيلع

 لوق وهو ةفينح يبأ لوق وهو . ةبقنتم ىلصت نأ ةأرملل هركي ناكو : ةلأسم

 ، رذع نم الإ ، ههجو نم ائيش يطغي نأ يلصملل هركيو ، نسح : هريغ لاق { دسأ

 . ضعب نم دشأ كلذ ضعبو

 تءاش فيك ةالصلا يف دعقت ةأرملا يف : لاق هنا © ميهاربإ نع دامح : ةلاسم

 هانعم : هريغ لاق . دسأ لوقو 5 ةفينح يبأ لوق وه ، لجرلا دعقي ايك دعقت الو
 بصنت الو . مضت ليق اهغا الإ & لجرلا لثم دوعقلا ين ةالصلا يف ةأرملا نا ؛ انعم

. اهنيمي نع الدس اهلدسن نكلو 2 دوعقلا يف ىنميلا اهلجر



 رشع ىداحلا بابلا

 مامالا فلح ءاسنلاو لاجرلا ةالص ف

 له 0 ءاسنو لاجر ث مامإ فلخ نولصي موق نع هتلأس ؛ رثؤملا يبأ نع

 لاجرلاو ءاسنلا نيب سيل الصتم فصلا ناك اذإ : لاق ؟ لاجرلا ىلع ءاسنلا نعطقي

 نإف : تلق { هريغ ىلع نعطقي الو & هدحو نهنيب يذلا لجرلا ةالص نعطق { ةجرف

 نيبو نهنيب ناك اذإ : لاق ؟ دحأ ىلع نعطقي له ض ةجرف لاجرلاو ءاسنلا نيب ناك

 ٥ كلذ نم لقأ ناك نإو ، دحأ ىلع نعطقي مل ؤ لجر ماقم ردق ، ةجرف لاجرلا

 نم لاجرلاو & فصلا طسو ءاسنلا ناك نإف : تلق . نهيلي يذلا ىلع نعطق

 اهدحو نهلئايش نعو نهناميمأ نعو ث نهيلي ىذلا ىلع نعطقي : لاق ؟ نيبناجلا

 نهلئايش نعو نمجناميا نع نهيلي امنإ ناك نإف : تلق . ايهريغ ىلع نعطقي الو

 © نينثالا ةالص دسفت : لاق ؟ ةيحانلا هذه نم نيلجرو . ةيحانلا هذه نم نيلجر

 فلخ ءاسنلا نم فص ناك نإف : تلق . ملعأ هللاف ، رخآلا امأو ، ءاسنلا ايلي يذلا

 : لاق ؟ دحأ ىلع نعطقي له ث لاجرلا نم فوفص ءاسنلا فص فلخو 0 لاجرلا

 . كلذ فلخ ناك نم ىلع نعطقي الو & نهفلخ ىذلا فصلا ىلع نعطقي

 يذاحتلا ىلع ةأرملا عم لجرلا فص اذإو دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلاسم

 لوسر هنابأ ماقم ايهنم دحاو لكلو ، كلذ نم ناعونمم انأل ؛ اهتالص تلطب

 هنا ، هب ايهرمأن يذلاو ، هتالص تلطب هماقم ايهنم دحاو لك كرت اذإو ث هب ةي هلل

 . مامالا فلخ لجرلاو ، لجرلا فلخ ةأرملا فصت

_ ٦١



 ةأرملا بنج ىلإ همايقب لجرلا ةالص داسف ىلع ليلدلا ۔ فارشالا باتك نمو

 مدقملا لاجرلا فوفص ريخ» : ةلي يبنلا لوقل هفلخ اهماقم ةأرملا نا ؛ ةدحاو ةالص ىف

 ماقملا فالتخاو ، لاجرلا فوفص نم نهفوفص ناباف هرخؤملا ءاسنلا فوفص ريخو

 © هتالص تدسف ةأرماب متئإ ول هنا { كلذ ىلع لديو { لاجرلا ةالص داسف بجوي

 يفدوجوم ىنعملا اذهو ث ماقملا يف مهفالتخا ريغ هتالص داسف بجوي ىنعم اذه سيلو

 ىلإ مايقلا ىلع اهنم وه كلذكو . هبنج ىلا مايقلا نع ةيهنم اهنا ةأرملا بناج ىلإ همايق
 ؛ هتالص داسف انبجوأ امنإو . ملعأ هللاو 5 اهب ماتئالا نع يهنم وه هنا ايك © اهبنج

 ةلاح يف عيمجلا دنع اهنود فالتخالا ةهج نم ةالصلا داسفب صتخملا وه لجرلا نال

 يهنم لجرلا نا ايك ، فصلا طسو ي مايقلا نع يهنم مامالا نإف اضيأو . اهب هئادتقا

 © داسفلا مكح بجوي يهنلا نوكي نأ بجيف مامالا راسي ىلا مايقلا نع

 . ملعأ هللاو

 يف ، هنم مرحم تاذ ريغ ةأرمإب مأ لجر نع : ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 امامإ ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ اهتالصو هتالص متت له 4 هيف مؤي يذلا دجسملا

 يف هنيمي نع تفص ولو : هل تلق . ايهتالص متت هنا : ليق دق هنا وجراف ، دجسملل

 3 ءاوس كلذ ناك كلذك موقتو ث لجرلا رمؤي ثيح دجست ث لجرلا لثم ةالصلا

 متت نا بحاو 3 هيف فلتخي امم كلذ نا { يعم : لاق ؟ كلذ ىلع ايهتالص متتو

 يف ةوهشلا ايهدحا تضراع نإف : هل تلق . ةوهشلا ضراعت مل ام { ايهتالص

 : لاق ؟ كلذ نم ةبوتلا همزلتو فالتخالا هقحلي & كلذ ىلع ايلصو { ةالصلا

 يف هتسم نإف : تلق . .يعم .ةبوتلا هيلعو ، فالتخالا لاح نم جرخي ال هنا وجراف

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ فالتخالا هقحلي له { بوثلا قوف نم اعراست اهسم وأ ةالصلا
 اعراست . اهندب سم وأ ، هندب تسم نإف : تلق . يدنع فالتخالا نم جرخي ال

 ريغ تناك اذإ ؛ كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ فالتخالا هقحلي له ، بايثلا تحت نم
 اذإ & فالتخالا لاح نم جرخي مل اذإ ى كلذ يف قرفلا ايف : هل تلق . هنم مرحم تاذ

 نأل : لاق ؟ بايثلا تحت نم ناك اذإ فالتخالا نم دعيو ، بايثلا تحت نم نكي مل

 هيلع عمتجيف ، يدنع هؤوضو ضقني اهتحت نمو { هؤوضو ضقني ال بايثلا قوف نم
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 هدجسم ريغ ين اهب مأ نإ تيأرأ : تلق . يدنع ءوضولا ضقنو 0 ةالصلا ةيهارك
 © بايثلا قوف نم ، سملاو ةوهشلا نم امهنم ناكو ث هريغ وأ دجسم يف هيف مؤي يذلا

 هللاف ؟ لوألا لثم فالتخالا هقحلي له .{ هيف مؤي يذلا هدجسم يف ، كل تفصو ام

 © ةضيرفلا ترثك ولو ءاسنلاب الو ةأرملاب مؤي ال هنا ؛ يعمو ، كلذ يف يل نيبي ال ملعأ

 ةعاجلا نهب موقتال هنأل ؛ دجسم يف ناك مامإ وه يذلا هدجسم يفالإ

 . ليق ايف نهدحو
 ةأرملا يف لوقلا نم ىضم دق ايف ةأرملا ةلزنمب يه ث ىثنخلا كلذكو : هل تلق

 مكح هقحلي الو لاجرلا مؤت ال ىثنخلا نأل ؛ كلذك هنا ؛ يعم : لاق ؟ ءاسنلاو

 كرتي ال نأ دارأ هلعل - : فيضملا لاق ، كرتي نأ بحأ ينأ الإ ، عامجالا يف لاجرلا

 نم ةالصو ث هتالص متت له © لاجرلاو ءاسنلا فص نيب نم نوكي اولاقو ةعامجلا

 هنأل لاجرلا دنع ءاسنلا ماكحأ فلاخي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ لايش وأ نيمي نم هيلي

 . ةأرملا لثم لاجرلا دنعو © يدنع وهو .0 ءاسنلا ماكحأ نم ربتعي

 نيمي نم هيلي نم ةالصو هتالص متت له { ءاسنلا فص يف فص نإف : هل تلق
 تفص نإف : هل تلق . لاجرلا دنع ث هلثم ءاسنلا دنع يدنع وهو : لاق ؟ لامش وأ

 تناك ، لاش وأ نيمي نم اهيلي نم ةالصو اهتالص متت له ، لاجرلا فص يف ةأرمإ
 يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟رثكأ وأ & ثلاثلا وأ ، يناثلا وأ ، لوألا فصلا يف

 هنم ردقي نم وأ لايش وأ نيمي نم اهيلي نم ةالصو 0 اهتالص داسف يف فالتخاب كلذ

 ‘ مهتالص دسفت : ليقو 4 اميمج مهتالص دسفت : ليقف ۔ عرذأ ةتس نود ناك اذإ

 . ليق هنا يدنع ايف اهتالص الو مهتالص دسفت ال : ليقو 5 اهتالص دسفت الو

 : لاق ؟ دحاو هيف فالتخالا ، مامالا افق نع لاح يف تناك ولو : هل تلق

 فلخ ءاسنلا فص ناك ول كلذك : هل تلق . يعم دحاو هيف فالتخالا { معن
 لوقلا نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ يف لوقلا ام © ءاسنلا فلخ لاجرلا فصو .0 مامالا

 طسو يف لجر فص ول ، كلذكو : هل تلق ، يدنع دشأ اذهو ، دحاو كلذ يف

 اذإ ةأرملا يف لوقلاك كلذ يف لوقلا © ثلاثلا وأ يناثلا وأ نهفص لوأ يف ءاسنلا فص
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 . كلذك هنا ؛ يعم : لاق ؟ لاجرلا فص يف تفص

 ةالصب نايلصي ث ةأرمإو لجر ناك نإو رباج يبأ باتك نمو ۔ : ةلأسم

 فرعك ليق © لجرلا فلخ نم ةأرملاتلصو . مامالا فلخ نم لجرلا ىلص 0 مامإلا
 فصو نيقصو 0 مامالا نيمي نع لجرلا ناك ث رثكأ ام ىلإ نيتأرمإ اتناك نإو ، كيدلا

 : لاق نم لاقف ، نهفوفص يف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق . كلذ فلخ . ءاسنلا

 يف ينبجعيو ، فوفص نهيلع سيل : ليقو © لاجرلا لثم ، فوفصلا نهيلع
 يف نهيزجي نا ينبجعيو ، نفصي نا © ضئارفلا يف دجسملا ريغ يفو © دجسملا

 نك ام ثيح . مامالا ةالصب نيلصي نأ ، دجسملا ريغ يفو ، دجسملا ين لفاونلا

 ةأرملا تلص اذإ : اضيأ ليقو ؛ هنمو © هتالصب هفلخ يلصي نم فلخ وأ مامالا فلخ

 ١ ةضقتنم اهتالص نا . هنع رخأتت ملو { هئاذحب تناكو { اهب ىلصو لجرلا عم

 يف رظنيو هتالص تمتف { ةالص يف يه سيل اهنا ، كلذ لعلو { ةمات وه هتالصو
 عم مرحم تاذ ريغ ةأرمإ يلصت نأ هركي : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . كلذ

 اهجوز عم تلص اذإ ةأرملا نوكت : ليقو . (عجر) سأب الف تلعف نإف & لجر
 . هيبكنم ءاذح اهدوجس نوكيو ث هسأر اهقبسي تح 0 هنع ةرخأتم

 . افص هفلخ زئاج كلذف ۔ ةضيرف ةعامج ءاسنلاب يلصي لجرلا نعو : ةلأسم
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 رشع ىناثلا بابلا

 اهيف مامالا ةالص كردأ مث ةالص ىلص نميف

 دعب ةعامج يلصي نأ زوجي له © رصعلاو رجفلا ةالص ىلص لجر نع لئسو
 نم لاقو { زوجي ال : لاق نم لاقف { كلذ يف فلتخا دق : لاق ؟ مامالا عم كلذ
 ، لاح ىلع ةلفان اهلعجي : لاق نم لاقو ، ةعامجلا ةنسل اهيلصيو & كلذ زوجي : لاق

 نا } ىدنع لوقلا رثكأ لاقو ، هيلع تناك هيلع ةالص لدب اهلعجي : لاق نم لاقو

 . اهنم رفي الو اهبلطي

 كردت مث ةبوتكملا اهدحو يلصت ةأرملا ين اوفلتخاو ۔ فارشالا باتك ۔ نمو

 لاق هبو & تناك تاولصلا ىأ مهعم يلص : لوقي يرصبلا نسحلا ناكو ث ةعامجلا

 ىلع فيضي ال لاقو & قاحساو دمحأو يعفاشلا لاق هبو & يرهزلاو ديز نب دوسألا

 يلصي : نالوقي يعخنلاو رمع نبا ناكو ، عفشيو متي يروثلا لاقو ، برغلل

 اهلك تاولصلا ديعي : يرصبلا نسحلا لاقو ، حبصلاو برغملا الإ اهلك تاولصلا
 هيفو } مهعم يلصيف © ةالصلل ادعاق هدجسم يف نوكي نأ الإ ؛ رصعلاو رجفلا الإ

 نب مكحلا لاق اذكه © رصعلاو رجفلا الإ اهلك تاولصلا ديعي نا وهو : عبار لوق

 نا ىري ال ناك : نامعنلا هلاق سماخ لوق هيفو & يرعشألا ىسوم وبأ لاقو © هينيع

 يلصيو { مهعم يلصي الو جرخي دجسملا لخد مث © برغملاو رصعلا ةالص ديعي

 روثوبأ هلاق سداس لوق هيفو © ةلفان ايهلعبيو ث ءاشعلاو رصعلاو رهظلا مهعم

ماقتو دجسملا يف نوكي نا الإ ؛ رصعلاو رجفلا داعت الو اهلك تاولصلا داعت : لاق



 مل اماع ارمأ كلذب رمأ ةلي يبنلا نأل ؛ اهلك تاولصلا ديعي : ركب وبأ لاق . ةالصلا

 تلاقف اهداعأ اذإ هيف اوفلتخاو ، مومعلا ىلع هرمأو ، ةالص نود ةالص صخي

 اولاق مهنا ءاطعو بيسملا نب رمع نع انيور دقو { ةبوتكملا اهنم ىلوألا : ةفئاط

 . نهنم تاياورلا فالخ تاياورلا تادهاش اهنا ةبوتكملا لعجيف & كلذك

 لوق نم قافتالا هبشي ام يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نم هجو نم هعسي ىنعمل ةعامج ريغ ين ةبوتكملا يلصملا ىلص اذإ هنا { انباحصأ

 مهريغ عقي نأ ليحتسيو ، تتبث دق اهنا { ةالص اهنا ، اهمكح عقيو 5 هوجولا
 نم ، تقو لك يف ةدحاو الإ نوكت ال ةالصلا نأل ؛ ةيناث ةالص اهتقو ين اهريغ مهعم

 ةعامجلا قفاوف ، ةعامج ريغ وأ ةعامج يف اهالص نا : اولاق مهنأ الإ ، تاضورفلل

 . تاولصلا عيمج يف اهتنس توبث ىنعمل ةعامجلا كرتي الو 3 مهعم ىلص

 لاق نم لاقو 5 الدب ةتئاف وأ ةدساف ةالصل اهلعجي هنا : مهنم لاق نم لاق دقو

 ضعب يفو ، نيتعكرلا لك نيب ملسي هنا : مهلوق ضعب ينو 5 الفن اهلعبي : مهنم
 هنا ةلي يبنلا نع رثألا ءاج اذه وحنبو 0 الفن اهلعبيو { ةالصلا ىلع يضمي مهلوق

 الفن اهولعجاو اهولصو اهوعدت الب ةالصلا متكدرا مث مكلاحر يف متيلص اذإ» : لاق

 بلطي ال هنا } انباحصأ لوق ين هنا الإ { ىنعملا ياذه وحن وأ «مكتالص ىهن ىل واو
 ةالص كلانه سيل نا عضومل } رصعلاو رجفلا ةالص دعب اهنم رفي الو ةعامجلا
 نع ءاج ام عضومل ے ترضح اذإ اهنم رفي الو { اهبلطي ال اولاق كلانه نمف & عوطت

 © ةعامج هنا يدنع ايف ، رجفلا ةالص ين هلوق يف صنلا ناكو { اهب رمألل ةلل يبنلا

 مهقافتا عضول بسحأ 0 نيتالصلا نيتاه دعب ةعامج ةالصلا مهنم هرك نم هرك دقو
 . نيتقولا نيذه يف نوكي ال لفنلا ناو ، لفن هنا ىلع

 ةالصب يلصي نأ ةعامجلا قفاو نل بحاو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلاسم

 : لاق هعم ايلصي مل نيلجر ىأر هنا ةلي يبنلا نع يور امل ، هضرف ىدأ اذإ } مامالا

 يف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق . انلاحر ين انيلص : الاق « انعم ايلصت نأ ايكعنم ام»

 ضعب اذه يف انفلاخ دقو . ةلفان هل اهناف هعم لصيلف مامالا كردا مث هلحر
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 ين ةالص اولصت ال : لاق هنا رمع نبا نع يور ام ىلإ اوبهذ مهلعلو 0 انباحصأ

 . نيترم موي

 ىلص دق ناك لجر يف ليقو { ميهاربإ يبأ خيشلا نع بسحا : ةلأسم

 يف وأ فصلا بناج يف مهعم فصي نا هل نا © مامالا عم ةع احلا قفاوف ةضيرفلا

 ىلصي نأ اضيأ هلو & سانلا ىلع كلذ دسفي الو { زئاج هل كلذ لكو {، فصلا طسو

 ايلصي نأ دحاوو وه هل زوجيو ، كلذ زوجيو ى مامالا عم هدحو هعم دحاوو وه

 © دجسملا ريغو دجسملا يف امهل كلذ زوجيو { مامالا وه ىلص نكي مل يذلاو { ةعامج

 ةتئاف ةالص لدب نع ةالصلا كلتب يلصي نأ وه هل زوجيو { ةمات ايهتالصو

 . زئاج هل كلذف ث ةلفان اهذختا ءاش نإو © ةدساف وأ

 نم نا ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو رفعج نب دمحم عماج نمو ۔ : ةلأسم

 © ةلفان كلت هتالص نوكتو ، مهعم ىلص ةعايجلل ةالصلا تميقاو ىلص دق ناك

 ىضمو ، عطقي مل ءاش نإو ، تايحتلا ةءارق دعب ميلستلاب نيتعكر لك نيب عطقيو

 اهعيض دق ناك نإ 3 اهلثم ةالص ناكم اهيلصي هنأ هلوخد لبق ىون اذإ مامالا عم

 هذه هتزجأ دقف © هذه لثم هيلع تناك ةالص دعب نم ركذ نإف ، هيلع تضقنتناو

 ليقو ؛ هنمو . سأب الف 5 ةلفان اهالصو ميلستب عطقي مل وه نإو ، كلتل ةالصلا

 ىلص نأ دعب ةعامج رضح نإف { اهيف ةعامجلا بلطي عجري الف ةالص ىلص نم
 لاق . اعيمج نهلك سمخلا تاولصلا يف كلذو . ةالصلا نم رفي الو ؤ لصيلف

 رئاس امأو ، رصعلا ةالص دعب اهنم رفي الو اهيلصي ليق هنا ؛ يعمو : هريغ

 نع نواهتي الو ، لضف كلذف 0 ةليضفلا هجو ىلع كلذ بلط نإف & تاولصلا

 الفنال ، ةعاجلا ةنس ءايحال رصعلاو رجفلا دعب يلصي امإ : لاقو ، كلذ

 . الدب ليقو ، ةعامجلا قح عضومب لفن : ليقو ث الدب الو

 9 هلزنم يف يلصي لجر نعو ۔ يراوحلا يبأ نع _ باتكلا ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 هذه نوكت ايف دجسملا عطقي ال نأ بجيو & كلذ ميدي نأ هلعلو & دجسملا يتأي مث

 كلذ يأ 7 هتتاف دق ةالصل اهب يوني وأ ، نوكت ةلفان ةضيرف دعب ث مامالا عم ةالصلا
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 نأل ؛ ةلفان ةالص نوكت هذهف & تفصو ام ىلعف ؟ كلذ يف هجولا فيكو ؟ لضفا

 برهي الو اهيلصي نأ هل سيلف ث ةضيرفلا ىلص اذإ هل سيلو ؤ كلذ يف ءاج رثألا

 هل سيلو © ميلستلاب نيتعكر لك نيب عطقي هنا : ليق دقو ، سانلا عم يلصيو { اهنم
 : ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو ث مامالا ةءارقب يفتكيو ةروس مامالا فلخ أرقي نأ

 . راهنلاو ليللا يف باتكلا ةحتاف ةءارقب ةيافكلاب
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 رشع ثلاثلا ب ايل ١

 م امال اهب رمؤي ايف

 ٨ مهب ىلص اذإ هباحصاب ففخي نأ مامالل بحتسملاو - دمحم يبأ عماج نمو

 اذو فيعضلا مكيف نإف ففخيلف مكدحأ مأ اذإ : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور امل

 ىلوألا ةسلجلا سلج اذإ ناك هنا : ليقو . «ءاش ام لطيلف هدحو ىلص اذإو ةجاحلا

 . ةيمحملا ةراجحلا فضرلاو ، فضرلا ىلع هناك ، دهشتلل

 ةلي يبنلا نع يور امل ۔ ثدحي رمأ دنع ففخي نأ اضيأ زئاجو _ باتكلا نمو -

 زجواف يبصلا ءاكب عمساف اهيف ليطأ نأ ديرأ انأو ، ةالصلا ىلا موقأل ينا» : لاق هنا

 ةالص نم ةعكر يف ميرم ةءارق ةلي يبنلا نع يور دقو «هما ىلع قشأ نأ ةفاخم

 : مالسلا هيلع لاقف ، كلذ نع لئسف © دحأ هللا وه لق ةيناثلا يف أرقو { حبصلا

 . «هتمحرف يفلخ همأ نأ تننظف حيصي ايبص تعمس»

 نأ ، هتالص يف لجر لوخدب سحأ اذإ مامإلل زوب الو _ باتكلا نمو-
 نمف » : ۔هركذ لج ۔ هللا لاق ةالصلا لمع نم سيل لمع راظتنالا نأل ؛ هرظتني

 ىف لوط اذإف «ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك

 يف لخادللو 5 هلل لقعلا راغص هب قحليل لخادلا لجأل { ةءارقلاو دوجسلاو عوكرلا
 تلأس ؛باتكلا ريغ نمو . كلذ ةزاجإ ىلإ انباحصأ ضعب بهذ دقو . ةالصلا

 هعوكر لوطي نأ مامالا ىلع له ء دجسملا لجر لخدف . عكر اذإ مامالا نع ايشاه

 لاقو ؛ هريغ نمو . اسأب كلذب ىرأ ام : لاق ؟ لخد ىذلا كردي ىتح دارا ث اليلق
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 لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف ج : ىلاعت هللا لاق دقو & كلذ هل سيل : لاق نم

 . ملعأ هللاو ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع

 ؟ ةالصلا يف هعم لخادلا لجأ نم هتءارق يف داز مامإ نع هتلأسو : ةلاسم

 © ةليوط ةروس أرق ، ةعكرلا قحلي نأ وجري ناك نا دارأ اذإ كلذب سأب ال : لاق

 ٠. ىرخأ ةروس ةروسلا ف داز وأ

 دقف ، يلصي لجرو ةعاجلا ةالصل ماقأ نمو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نإف ، ةالصلا يف لجر لخدو { أرقي ناك نمو & كلذ لعفي ينمسلا بوقعي ابأ تيأر
 يذلا مزلي عضوم يو ؤ ملعأ هللاو 5 ائيش هيلع نا ملعأ سيلف هلغشي ال ام ناك

 : لاق ؟ ال مأ هيلع عطقي الئل 3 اهريغ وأ هالف نم ةءارق يف ملكتي ال نا يلصملا برقب

 باتك ىلإ عجر) . ملعأ هللاو & يلصملا دنع هلعف هركي كلذ نا تفرع يذلا

 . (عرشلا نايب

 يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق & بسحأ ايف فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 مهرظتني : ةفئاط تلاقف ، سانلا مادقأ عقو عمتسي وهو { هدوجسو هعوكرو مامالا

 نب نمحرلادبعو دلخم يبأو يعخنلا ميهاربإو يبعشلا بهذم اذه & هوكردي ىتح

 نب دمحأ لوق اذه { هباحصأ ىلع قشي مل ام مهرظتني : نوراج نبا لاقو ، ىليل يبا
 يعفاشلا لاقو . مهرظتني ال : يعفاشلا لاقو 3 روث يبأو هيوهار نب قاحساو لبنح

 يعازوألا لوق : ركب وبأ لاقو & عكري ناك ايك عكري { نايعنلاو بوقعيو

 . نسح : يعفاشلاو

 نم يكح ام وحن 7 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هيلع ىشخيف © ةالصلا دودح نم دحلا يف هعم لخادلاب سحي مامالا يف ، فالتخالا

 نم ناك ايف لهمتي نأ ساب ال هنا ء لوقلا ضعب يف هعم هكردي الو همكحي ال نأ

 ىتح ةالصلا ىنعم ريغ ىلإ وأ ، ارارض دح ىلإ هيف لاح ىلإ جرخي مل ام © دودحلا

 ينفو 0 اهاون يتلا ةروسلا تغرف نإ نآرقلا نم ائيش وأ ىرخا ةروس ديزي هنا : اولاق

 هقحلي مل نإو ، قحل هعم لخادلا هقحل نإف { هتالصك يلصي هنا : محلوق ضعب
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 نوكي هنأل ؛ ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلل لوألا لوقلا ينبجعيو . هيلع سأب الف

 لخادللو هل لضفلا هيفو ش هيف وه ىذلا دحلا كاردا ىلع لخادلل انيعم هلعل 0 كلذب

 . كلذ ف مامالا ةين تحص اذإ اعيمج

 نوكي نأ ىونو ، دجسملا ين يلصملا ماق اذإ : ليقو رفعج يبأ باتك نمو

 يف ةءارقلابو © راهنلا ةالص يف ريبكتلاب رهجيلف ، يتأي نملو ث هتالصب يلصي نمل امامإ
 هنأ ذاشلاك الوق دجويو هريغ نمو . هيلع ضقن الف رهجي مل نإو { ليللا ةالص
 هللاو ، اهلضفو ةعامجلا ةنس ءايحال كلذل اعنام دجأ الو . هدحو ناك اذإ رهجي ال

 . هيتأي نمل اماما هنا وني مل نإو ، رهج هعم لخادلا ءاج اذإف (عجر) . ملعأ

 . لخادلا ةالص تضقتناو وه هتالص تمت دحأ هعم لخدف

 3 هتالص يف لخد هنا هملعاو { هتالصب ىلص اذإ هيلع ضقن ال : هريغ لاق

 . ىلإ بحأ لوألا يأرلاو

 فرحني نا } هتالص نم ملسي ةعاس مامالا هب رمؤي ايف ؛ هنمو : ةلأسم

 ةريبكت تقو يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . هفلخ نيذلا تبثي مث هماقم نم لوحتي وأ

 باحصأ ناكو ، ةالصلا تماق دق : نذؤملا لاق اذإ : ةفئاط تلاقف ث مارحإلا

 نب ليعايسإو ؤ ةمقلع نب ديوسو يعخنلا لاق .هبو © كلذ نولعفي هللادبع
 نم نذؤملا غرفي ىتح مامالا ربكي ال : ةفئاط تلاقو & بوقعيو نامعنلاو دلاخ يبأ
 قاحساو لبنح نب دمحأو باثو يبأ نب ىيحيو يرصبلا نسحلا لوق اذه . ناذألا

 . نيملسملا راصمأ نم ةمئألا لمع هيلعو لوقن هبو : ركب وبأ لاق { بوقعيو

 لوق يناعم ىلع رخآلا لوقلا اذه ىلع جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نم نذؤملا غرف اذإ { هيجوتلا يف هفلخ نمو مامإلا ذخأي امنإ هنا لعفلاو 3 انباحصأ

 ميقي نذؤملاو مامالا هجوي نأ مهبهذم يف حصي الو ، اعيمج محل ةماقالا تناك ةماقإلا

 مه هتماقإو عيمجلل ميقي ميقملا نأل ؛ مامالا فلخ نم كلذكو © هب نورمؤي ايف

 اعيمج هيجوتلا يف اوذخأ 5 ةماقالا نم ميقملا غرف اذإف 0 مامإلا فلخ نمو 0 ماماللو
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 كلذكو  هيجوتل ا دعب م امال ا مرحي مث . مهيلع ةم اقال ا توبثل ةم اقال ا نم هغارف دعب

 . هفلخ نيذلا

 ىتح مامإلا ربكي ال نأ يغبنيو ۔ هللا همحر __ دمح يبأ عماج نمو ۔ : ةلاسم

 . هفلخ نيذلا يوتسي

 اذإ هعبتي كلذكو ث هلوق لثم لاق نذؤملا نذأ اذإف رفعج نبا عماج نمو -

 ىلع يح لاق اذإ لوقي : ليقو . ميظع لضفو روهشم ثيدح كلذ يو 4 ماقأ

 : لاق اذإف & حالفلا ىلع يح : لاق اذإ كلذكو ث هللاب الإ ةوق الو لوح ال ةالصلا
 فحليو 0 الهأو ابحرم ةالصلابو © الدع نيلئاقلاب ابحرم لاق { ةالصلا تماق دق

 . ةعاسلا كلت ين هوعديو هللا ىلع

 © ةالصلا ف ادحأ رظتني نأ مامالل هركيو ۔رباج يبأ باتك نمو ۔- : ةلأسم

 مهيف نإف . مهفعض أ ةالص مجم يلصي : ليقو 3 هيلع فقوتي الو

 . ةجاحلا اذو فيعضلا

 مامالا نأ ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ خيشلا نع تفرعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 دق وه نمم ، مهفلخ نمو مهنم وه نع ، مهفعضأ ةالص ةعامج هب يلصي نمب يلصي

 فيعضلا اممرو ةرايعلا قح هل تبثيو { ةالصلا ىلعظفاحي نمم ، مهعم يلصي نا همزل
 ةعرسلا ىلإ هنم دوجسلاو عوكرلا لوطو . يناتلاو ةالصلا يف لهمتلا ىلإ ، جوحأ

 هتالص نوكت امنإو & صاخ سانلا نم دحأل يلصي نأ يغبني سيلو ، فيفختلاو

 © هدوعقو همايقو هدوجسو هعوكر يف فيعضلا هيف هقحلي يذلا طسوتلا لاحب ةمئاد

 هبعتيف © هدوعقو همايقو هعوكرو همايق ين كلذ هيلع ليطي الو 0 هبعتي الو هلجعي الو

 نأ طسقلاب مايقلاو { هللا ىلإو هلل كلذب ادصاق ادهتجم اطسوتم نوكي نكلو { كلذ

 لاح نع رصقي نا ث رظنلاو داهتجالا يناعم ىلع وه ىري ، لاح يف كلذ يف صخي ال

 وجري امم ، ضراع ببسل وأ ثداح ىنعمب كلذ نع ليطي وأ ، مودلا نم هيلع ناك ام

 . مزاوللا نم ءيش ءادأو © ةليسولا ءاغتباو ةليضفلا هيف
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 : } مهفعضأ ةالص موقلاب يلصي مامالا نأ نيملسملا لوق نع هتلأسو : ةلأسم

 لاح ين فقوتيو ةءارقلا يف هلهمت وأ ، دوجسلاو عوكرلا يف هلهمت يف كلذ نوكي فيكو
 ١ كلذ فيك مأ هدحو يلصي ناك ول نا } فقي امم رثكأ ةالصلا يف لمع الب كلذ

 عوكر الو مايق يف مهب أطبي نأ الإ ؛ مهفعضأ ةالص هنأ يعم جرخيف : لاق

 نأل ؛ هب طسوتيو كلذ هرضيو هكردي ال امب هيف لجعتسي الو ، هرضي ام دوجس الو

 . ملعأ هللاو ، جرخي اذكهو . ةردابملا ىلع الو & ليوطتلا ىلع ردقي ال فيعضلا

 . هب نورمأي ملعلا لهأ نا & كلذ يل نيبي الف ةالص ريغ يف لهمتلا امأو

_ ٧٢٣ _





٨٩ 

 هل مهراظتناو ةالصلا ىف ةعايجلل مامالا راظتنا يف

 له ، حسملل هرظني نأ ادحأ دعوو 5 نذأ اذإ ، دجسملا مامإ نع لئاس هلأسو

 : لاق ؟ ةالصلا توف فاخي ىتح هدنع يلصيل هرظتني نأ هدعو اذإ هرظني نأ هيلع

 ةيصعم يفدهع لك ضقنو : اولاق مهنأل ؛ ةالصلا توف فخي مل ام هرظني نأ ينبجعي

 رايعلا نعو ؛ هريغ نمو . ةيصعملا يف دعب لخدي مل ام تقولا يف ناك اذإ اذهف ى هللا
 ثلثلا توف اوفاخي ىتح اضعب مهضعب اورظني نأ مهيلع له : تلق دجسملا مامإو

 تقولا لوأ اوعدي نأ كلذ بحأ الف ؟ انسح هارت له طسوألا يف اولص نإف { لوألا
 هيف مهضعبل نوكيو & ضرع ءيشل كلذ نم نوكي نأ الإ ، كلذ يف ةداعلا ىلع

 © رذعلا ليبس ىلع كلذ نوكيف ، رذع نم الإ هتداع نم نوكي الو ، رذعلا
 . رذعلا عضومل نسحلا نم يدنع جرخي الو

 © مهرظن مامالا ىلع بجي نيذلا رامعلا نع . ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 يف ةعامجلا يف سمخلا تاولصلا لع نوظفاحي نيذلا مهنا ؛ يعم : لاق ؟ مهتفص ام
 نم ءيش ىلع اوظفاحي مل نإف : مهل تلق . رهظيو مهل نيب رذع نم الإ & كلذ
 { ةرخآلا ءاشعلاو رجفلا ةالص ىلع اوظفاحو ، ةعامجلا ين اهلك سمخلا تاولصلا

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ رذع مهل نكي مل وأ رذع مهل ناك رايعلا مسا مهقحلي مهارت له

 . رذع تاولصلا رئاس يف مهل ناك نإو 5 رايعلا نم مه سيلف ، رذع مهل نكي مل نإ

. رذع نم الإ ، تاولصلا نم ةظفاحملا نم هب اوفرع ايف يدنع مهو



 © رذع نم تاولصلا نم ءيش ىلع اوظفاحي ال مها اوفرع اذإو : هل تلق

 © رذع نم نهيلع اوظفاحي ال يتلا تاولصلا كلت ين مهرظتني نأ مامالا ىلع نكي مل

 . رذع نم نهيلع اوظفاحي ال يتلا تاولصلا كلت ىن مهرظتني نأ مامالا ىلع نكي مل

 . كلذب مهتداع تفرع اذإ كلذك هنا ؛ يعم : لاق

 يل نهريغ ىلع اوظفاحي ملو ، تاولصلا نم ءيش ىلع اوظفاح نإف : تلق

 مسا مهقحلي مهارت له ؟ رذع مهل سيلوأ & كلذ يف رذع مه فرعي ملو 2 ةعايجلا
 © تاولصلا نم ءيش ىلع ةظفاحملا مهنمرهظ اذإ مهنا ؛ يعم : لاق ؟ اذه ين رايعلا

 مه ناك هيف مهلاح © كلذ ىوس ايف مهرذع باغو كلذ ىلع اونمأو ، رذع نم الإ
 تلق . هيلع ةظفاحملاب اوفرع يذلا اذه يف { رايعلا مسا نم يدنع مهل تبث مكح

 ؛ يعم : لاق ؟ ةالصلا تقو ين ، مهرظني نأ مامالا ىلع نوكي تقو يأ ىلإو : هل
 © كلذ هتقو يف فرعي يذلا هعضوم وأ 3 هلزنم نم رظتنملا موقي ام ردقب : ليق دق هنا

 © ةالصلا تقو لوأ يف ناذألا ناك اذإ ىدنع كلذو ، دجسملا ىلإ لصيو اضوتيو

 . رذع نم الإ ، ةالصلا لوأ مامالا هيف ىدعتي ال تقو ين وأ

 تقو لوأ يف نذؤي ام نيح ىلصو ، دجسملا رايع مامالا رظتني مل نإف : هل تلق

 فلاخ اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ مثآ هارتأ { هيف لجعتسيو © رذع ريغ نم 0 ةالصلا

 نمآ الف ، فالخلا ىلإ دصقلاو فافختسالا ىلع نيملسملا نم ملعلا لهأ هب رمأ ام
 عيمجلا نكمي داكي ال هنا الإ ، اهضرفو ةعايجلا ليطعت يف يتاي اذه نأل ؛ مئالا هيلع

 حلاصمو ث مهيناعم كرتو { هروضح لبق مامالل راظتنالاو } دحاو تقو يف روضح

 © لفاغلا اهب ركذي ةمالع ليق ايف ناذألا لعج امنإو { مهنيدو مهايند نم مهرومأ

 ةالصلا ىلإ متيدان اذإ و » : ۔ هركذ لج ۔ هللا لوق كلذ نمو 0 ةالصلا ىلإ اهب وعديو

 وعدي نأ هل يغبني الف ، ةالصلا ىلإ عاد نذؤملا امنإف . ابعلو اوزه اهوذغتا

 . رذع نم الإ هلهأ نم هريغ هنود هب زتبي مث ، هسفن ىلع هيف دهعلا رهظيو { ءيش الب

 3 مهريغ نم وأ 0 راعلا نم ةعايجلا هب موقي نم هرضح نمف : هل تلق

 ؟ مثالا ين ةمالسلا وجرت له ث رذع كلذ يف هل نوكي نأ ريغ نم نيقابلا رظتني ملو
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 اهب رمأ يتلا ةنسلا موقتو ، ضرفلا طحني اهب يتلا ةعايجلا تماق اذإ : لاق

 رمآ الو كلذ هل بحأ الو ، يدنع نوهأ وهف ، نوعمجم اهيلع مه يتلاو ، نوملسملا

 ىلعو ، دحاولا ىلع ام ةعاجلا ىلع نأل ؛ رذع نم الإ { اليبس كلذ ىلإ دجو ام 0 هب

 همزلا ايف ىعسي لك ىلع هنأل ؛ دبعتلا لصأ يف مهيلع ام هلو { ةعامجلا ىلع ام دحاولا

 قح لازي الف ؤ اهضرف ةماقإو © ةعايجلا ةنس ءايحإ نم هيلع بجوأ ام ىلإو ث هللا

 . ىدنع اذكه ، رذع نم الإ © هيلع الو 0 هل مهنم دحأ

 مل اذأ : لاق ؟ مثالا هيلع فاختأ رايعلا نم ادحأ قباسي نأ دارأ نإف : هل تلق

 ةعامجلا موقتف : هل تلق . مثالا هيلع نمآ الف هنم قدص الو ، رذع كلذ يف جرخي

 مأ اذإ © دبعلاو رفاسملاو ةالصلا لقعي يذلا ، يبصلاب ضرفلا اهب طحنيو 0 كدنع

 رفاسملا امأو ، كلذ ىل نيبي الف يبصلا امأ : لاق { رامعلا رظتني ملو { مامالا مهب

 ٨ ةعامجلا هيلع نا & لوقي نم لوق ىلع كلذ يزبجي رذع نم ناك اذإ هنا وجراف

 نوكت ال ةحيصنلاو ، ةحيصنلا نيدلا لصأو ، هديس نذاب ناك اذإ دبعلا كلذكو

 ىقشي الو ، يقش قحلا يف سيلو © ةحلاصلا لامعألا ةقفاومو ةينلا قدصب الإ

 ةقفاومو ك هعضوم ىف هعضوو 0 قدصلاب وه امتإو .ةدساح الو ةدياكم الو

 . هيف ةنسلا

 يف لوقلاو 3 مهل مامالا ىلع ام مامإلل رظنلا نم مهيلع رايعلا كلذكو : تلق
 رظنلا بجوي نأ الإ ] فلتخي ال قحلا نأل ؛ دحاو هنا ؛ يعم : لاق { دحاو كلذ

 . لمعتسا ام ىلوأف كلذ ريغ
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 رشع سم اخا ب ابل ١

  

 ةعامجلا ةالص ىلإ يعاسلا هب رمؤي اف

 اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ» : لاق ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 اولصف متكردأ امف . راقولاو ةنيكسلا مكيلعو نوشمت متنأو اهوتثإ نكلو نوعست متناو
 كلام نب سناو تباث نب ديز كلذ لعف دقو ؛ ركب وبأ لاق «اومتاف مكتاف امو

 عمس امل ، دجسملا ىلإ يشملا عرسا هنا ، رمع نبا نع انيور دقو . روث وبأو

 نع كلذ انيور دقو ٠ كلذ لعف هنا .{ دوعسم نبا نع يور دقو 6 ةماقالا

 © ثيدحلا اذه رهاظب ، لبنح نب دمحأ لاقو ديز نب نمحرلادبعو ديز نب دوسألا
 يشمي : ركب وبأ لاق { ىلوألا ةريبكتلا تاوف فاخ اذإ ىلب : هيوهار نب قاحسا لاقو

 . ثيدحلا ءاج اك

 نع يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هن! ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ةالصلا ىتأ نمل ىنعمل هنا الإ { اذه وحنو ةالصلا تميقأ اذإ : لاق هنا ةلي هللا لوسر

 ام لصيلف { راقولاو ةنيكسلا هيلعو 0 هتتيه ىلع ىشميو ىعسي الف 3 ةعامجلا ينعي
 ىنعم { نيينعم ىلع اذه يف ةيلوسرلا لوق ىنعم جرخيو { هتاف ام لدبيلو ، كردأ
 : هللا لاق دقو . نيملسملا قالخأ نم وهو ث ةنسحلا قالخألا نم كلذ دارأ هنا

 ىنعملاو 4احرم ضرألا يف شمت الو » : لاقو «انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلاو »
 هتئيه ىلع ىشمف . هتوف فيخ اذإ كلذ بلط ىف هتمأ ىلع فيفختلا دارأ هنا ؛ رخآلا

 لضف هتوفي ال ناو ، لضفلا كردأ عرسأ نإو © هللا ءاش نإ نسحف © ىنعملا اذهل
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 . لاق نم كلذ نع يكح ام ىلع يدنع ديعبب كلذ سيلو 6 الوأ نم ةعاجملا

 ىلإ دصق اذإ يلصملا هب رمؤي يذلاو -دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلاسم

 اذإ» : لاق هنا ةا يبنلا نع يور امل ، اهتوف فوخ اهيلإ يشملا عرسي ال نا { ةعامجلا

 كردأ ام لصيلف راقولاو ةنيكسلا هيلعو ةالصلا تايلف ةماقالا مكدحأ عمس

. «هتاف ام لدبيلو



 رشع سد اسل ١ ب ايل ١

 ةعاجلاب يلصي هريغ مامالا ميدقت يف
 كلذ هبشأ امو هتبيغ دنع

 دنع الجر هدعب فلختسي نا دجسملا مامال يغبنيو ۔ دمح يب أ عماج نمو ۔

 مهمؤي ةالصلا يف سانلاو ءاج هنا { ةلت يبنلا نع يور امل ، ةبيغلاو ثدحلا

 ىلصو ةلي يبنلا مدقتو ، رخاتف ، كناكم مقا نا . ةلت يبنلا هيلإ راشاف 5 ركب وبأ

 . ملعأ هللاو نيماب ةالصلا زوجع لصف كلذ راصف ئ م
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 رشع عب اسل ١ ب ايل ١

 ةالصلا ىف هريغ مدق اذإ مامالا يف

 متاف { اناسنا هناكم هريغ مدقو { ةالصلا يفاثدح ثدحأ اذإ مامالا نع لئسو

 ليق . مامالا وه هنا ؛ يعم اذكه : لاق ؟ هب اومتأي نأ مهمزلي له . مهتالص موقلاب

 له ، يدارف ةالصلا ةيقب ضعب ىلصو ، ضعب هب متئإ وأ 5 هب اومتأي مهنإف : هل
 ؛ يعم اذكه : لاق ؟ مهنم يناثلا مامالاب متأي مل نم ةالص وأ ؟ مهتالص ضقتنت

 . يدارف اومتي الف ةعامجلا ةالص يف اولخد دقو 0 مامالا وه هنا

 نم ةالصلا ف وهو 0 سانلاب ميدقتلا نعرخأت اذإ مامالا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ةمات مهلك موقلا ةالص ىرتأ { ةالصلا مج متأف الجر مدقو ثدح الو . رذع ريغ

 ةالص ىف نامامإ نوكي الو رذع نم الإ ؛ ةماتب سيل : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 . رذع نم الإ ٤ ةدحاو

 { رخأتف اهضقني هنا نظف © اهضقني ال اثدح ةالصلا يف ثدحأ نإف : هل تلق

 فالتخا ال ناك اذإف : لاق ؟ ةمات مهتالص ىرتأ . ةالصلا مهب متأف الجر مدقو

 ناك نإو 0 ليق ام ىلع ةمات ريغ يعم مهتالصو © ةضقتنم ريغ هتالص نا .0 هيف

 . هللا ءاش نإ كلذ هعسو نيملسملا ضعب لوقب ذخأ نمف 0 هيف فلتخي امم

 متي ؤ لجر مدقي نأ ؟ هب رمؤي ام هتالص تدسف اثدح ثدحأ نإف : هل تلق

 مدقي نأ رمؤي هنا ؛ يعم : لاق ؟ ىدارف اولصي مهكرتي نأ رمؤي مأ ز مهتالص موقلاب

 نأ ؟ هب رمؤي ام فرصناو ادحأ مهل مدقي مل نإف : تلق © مهتالص موقلاب متي الجر
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 نورمؤي مهنا ؛ يعم : لاق ؟ يدارف نولصي مأ © مهتالص مهب متي الجر اومدقي

 . متت ىتح اهبوجوو ةعايجلا لضف مال ، مهتالص مهب متي لجر ميدقتب

 مهتالص نوكت له ث يدارف مهتالص اومتأو ادحأ اومدقي مل نإف : هل تلق

 . كلذ ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 له . مهتالص محل متاف مهرمأ ربغ نع هيأرب مهنم ادحأ مدقت نإف : هل تلق

 مهنأل اورمأي كلذبو ، كلذ ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت

 . ةالصلا يف ءاكرش

 ىرت له ‘ هدنع هتالص متاو { هميدقتل اهراك دحأ مهيف ناك نإف : هل تلق

 مهمزلو ث اهيف اولخد ةالص متأ امنإ هنأل ؛ ةمات اهنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات هتالص

 ؛ يعمف : لاق ؟ متت له ، مهتالص مهل متأف دبع مهب مدقت نإف : هل تلق 3 اهمامت

 لهف : هل تلق ، هديس نذإب ةعامجلا يلصي ناك اذإ مهتالص تمت احلاص ناك نإ هنا

 اولخد دق يتلا ةالصلا هذه يف هنا يعمف : لاق ؟ هديس نذإ ريغب مهب مدقتي نأ هل زوجي

 بحلاف ، هيف اولخد دق اوناك ام مهب متاو ، ةعايجلاب هل نذأ دق ناك اذإ 0 اهيف

 . مهتالص متت ن أ

 دق ةالص يف هديس نذا ريغب ادبع الجر اومدقي نأ مهل زوجي لهف : هل تلق

 © مهب ءدتبي يذلا اماف : لاق ؟ كلذ زوجي ال مأ © مهب ءدتبي ةالص وأ } اهيف اولخد

 لخد دق اكو . مهتمزلو اهيف اوأدب اوناك اذإ امأو ، هديس نذإب الإ كلذ ينبجعي الف

 نأ توجر هميدقت ىلإ ىنوأو دحأ همدق نإف ، همدقي نأ ينبجعي الف { هديس ناذإب اهيف

 ىرت له . مهب اهمتاف هومدقو { هديس نذاب ةعامجلا ةالص يف هلوخدل كلذ مهعسي

 5 هعسي امب اهيف لخد دق ناك اذإ © مهتالص متت نأ ينبجعيف : لاق ؟ ةمات مهتالص

 نأ بحاف ةالصلا امأو ، هديسل نايضلا كلذ يف هيلع رمأ نمالإ همدق نم نأ يدنعو

 نذإب نوكي نأ الإ بحأ الف ةمامالا ءادتبإ امأو ©، اهيف اولخد دق اوناك اذإ ى متت

 له ث مهب يلصي هديس نذا ريغب ءادتبالا ىلع اهيف هومدق نإ تي رأ : تلق ، هديس

 © مهتالص متت نأ ينبجعي الف : لاق ؟ نايضلا مهمزلي لهو { ةمات مهتالص ىرت
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 رمأ ريغ نم مهب مدقت اذإ ايآ وه نوكيف : هل تلق ، نايضلا مهيلع رمأ نم الو

 © مثالا هيلع نمآ الو © هديس نذإب الإ { كلذ هل زوجي ال هنا ؛ يعمف : لاق ؟ هديس

 © كلذ نم هديس لحتسي نأ هيلعف : هل تلق . لبق ام ىلع هعسي ام ىلع ناك اذإ

 ؛ يعم 5 هيلع ناك مامالا فلخ ناك وه امم رثكأب لغاشت اذإ : لاق ؟ ةبوتلا هيزبجي مأ

 ةعامجلا روضح هل زيجي نم لوق ىلع همزلي الف ، ءاوس هلك ناك نإ امأو ، هلحتسي نا

 . كلذ زجي مل اضعبو ، كلذ هل زاجأ اضعب نا ؛ يعم : لاق . هديس نذإ ريغب

 ىذلا لجرلا كرحي ، نارمع نب نايلس زاجأ دقو : لاق © هريغ نمو : ةلأسم

 ةالص تدسن اذإ ، مهب مدقتيل ةالصلا يف ايهو ، بارحملا ىلإ هعفديو هبنج يلي

 . ادحأ مدقي ملو جرخو 3 مهمامإ

 نم مهسوؤر موقلا عفرف دجاس وأ عكار وهو اثدح ثدحأ مامإ نعو : ةلأسم

 ؟ يدارف نولصي وأ ، مهب يلصي لجر مهب مدقتي نأ زوجي له ى مامإ الب عوكرلا

 يدارف اولص نإو © كلذ مهل زاج لجر مهب مدقت نإ هلك كلذ مهل زوبي © معنف

 . كلذ مهل زاج
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 رشع نماثل ١ بابل ١

 مهتالص موقلاب متي نم مامالا فالختسا ف

 تلاقف & ثدجي مامالا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نم

 5 هتالص ىلع ينبيو ، ثدحملا مامالا غلب ثيح نم ءىدتبي الجر مدقي : ةفئاط

 نب ءاطعو ةمقلعو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه انيور

 باحصأو ، يروثلا نايفس لاق هبو ، يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو حابر يبأ
 نإف © كلذ ناك اذإ يدارف موقلا يلصي نأ رايتخالا : هلوق رخآ يعفاشلا لاقو ى يأرلا

 الجر مدق نإ : لبنح نب دمحأ لاقو 3 مهأزجأ مهل متأف 3 الجر مدق وأ مدق نطف

 مامالا مدق نإف : ركب وبأ لاق أ بلاط يبأ نب يلعو رمعب جتحاو & سأب الف
 نم عنصي ام رظني : لاق يعخنلا ميهاربإ نإف ؟ مامالا ىلص مك يردي ال نم ثدحلل

 مدق ةعبارلا اهنأ ملعو أ سلج اودجس نإف ث مايقلل عنصت : يعفاشلا لاقو ، هفلخ

 { اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهالص مهحيبستب اذه نم ائيش ملعي مل نإو ، مهب ملسف الجر

 امم نودتقيو هفلخ سانلا يلصيو 0 ةمات هتالصو هسفنل يلصي : سنأ نب كلام لاقو

 نم مامالا غرف اذإ ىتح اورظتناو © اودعق مهتالص نم اوغرف اذإف © مامالا مهب ىلص

 نقيأ دق هنأل ؛ ةعكر يلصي لاق : يعازوألا لاق ثلاث لوق يفو ، مهب ملس هتالص

 يقاب مهب يلصي الجر مدقيو رخأتي مث اهلصيلف { ةعكر مهيلع تيقب دق هنا
 يقب ام متأف لجرلا ماق مامالا ملس اذإف 5 اومتأ دق اوناك اذإ ملسي وأ © مهتالص

 . هتالص نم هيلع
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 ىنعم يدنع جرخيف © ثدحأ اذإ موقلل امامإ مامالا ميدقت امأ : ديعس وبأ لاق

 نم جرخو مهكرتو لعفي مل نإف 3 افالتخا اذه يف ملعأ الو { هتزاجإب قافتالا

 هنا ، قافتالا ىنعم يف يدنع جرخي كلذكف ث ةالصلا مهب متأ نم اومدقف { ةالصلا

 اوكرت دق مهنأل ؛ زئاج كلذكف { يدارف مهتالص اومتأو ادحأ اومدقي مل نإو 5 زئاج

 مامالا مدقي مل اذإ فالتخالا ىنعم جرخي امنإو ، ةالصلا نم يقب ايف ، ةعايجلا لضف

 مدقتملا نكي الف هنع نكي مل اذإ هنا لوقلا ضعب ضعب يفن ، ةمامالا يف مهب مدقتو © امامإ

 ةالصلا لاح نم جرخ اذإ هنا : لوقلا ضعب يفو ، دجسملا نم هجورخ دعب نم الإ

 دق هنأل ؛ كلذ زاج هنم كلذ مهل عقي ام ىنعمب هل سيلف ، عقي ام ىنعمب هنم سيوأو

 © ةالصلا يف هعم ناك نم مامالا مدق اذإ امأف { لوقلا اذه ينبجعيو { هتمامإ تلاز

 يدنع اذهف ث هتالص ةلمج يف مامالا عم ناك دقو ، مامالا ىلص ام فرعي مل هنا الإ
 اذإ همايق نم يكح ام وحن . انباحصأ لوق يف يدنع جرخيو { مامالا وهس ةلزنمب

 وحنو موقلا هل حبسف دوعقلا دارأ نإو { دوعقلا ىلإ عجر 2 موقلا هل حبس نإف ، ىهس
 { ةنانئمطالا ىنعم ىلع هفلخ وه نمم عابتا نم امامإ ناك اذإ يلصملل زوجي امم . اذه

 جرخي كلذكو ، كشلاو مهولا مهيلع زوجي ال ام { ةعامج اونوكي نأ الإ ملسي مث

 زوجي ال ىنعم لك © يدنع لصفلا اذه يف جرخيو ، همهو ىوقأ ىلع يضمي هنا يدنع
 نم ، لاؤسلا مهمزلي نمم ناك نإ ، مهلأسي مث © مهتالص ىلع هيف يضمي نأ يلصملل

 مهو . ةعاجملا مسا هيلع عقي نكي مل ام هنا ليلقلا يف : ليق هنا ؛ يعمف ةلبقلا لهأ

 اونوكي ام لقأ : ليق دقو ، عضوملا اذه يف ليق ام لقأ وهو { ادعاصف ةثالثلا

 اذه نيب ايفو ، ملعأ هللاو ك ةعستلاب بسحأ ليق دقو : فنصملا لاق ، ةرشع

 3 مكحلا ىلع ال ليق ايف { ةنانئمطالا ىنعم يف هلك اذه جرخي امتإو © فالتخا

 ناك اذإ امأو . ةالصلا مامت هيف هب بجوي ام حصي ىتح . لاؤسلا ىنعم :عم مكحلاو

 لوق يف جرخي هنا ملعأ الف وه ام يردي ال ، ةالصلا نم ءيش هتاف دق مدقتملا

 مامالا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو ، لاح ىلع مه امامإ نوكي هنا 5 انباحصأ

 : يأرلا باحصأ لاقف ، الجر مهنم ةفئاط لك نيلجر موقلا مدقف ثدحأ اذإ

 ايهنم دحاو لك مدق يذلا نيقيرفلا ةالص يعفاشلا لوق يفو { ةدساف اعيمج مهتالص
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 نمو مامإلا عكرو . امئاق ىهسف مامالا عم ربكي لجرلا يف اوفلتخاو ث همؤت الجر

 مهدوجس لوأ يف مهكردأ نإ : لوقي كلام ناكف اودجس دقو 3 فنأتسا مث © هعم

 يف مهكردي مل نإو ، عوكرلا ىلع ردقي ال هنا ملع نإو ث اهب دتعاو ؤ مهعم اهدجس

 ملس اذإو . مهتالص نم يقب ايف مهعبتيلف . ةيناثلا يف ايئاق ىوتسا ىتح ةح دوجسلا

 ريغ © كلذب يعازوألا لاقو } وهسلا يتدجس دجسو ةعكرلا كلت ىضقف ماق مامالا
 يرصنلا فلخ عم تيلص : ةبعش لاقو ، وهسلا يتدجس مهيلع لعجي مل هنا

 عفري ىتح ملعأ الو . دوجسلاو عوكرلاب ينقبسف اديدش ماحزلا ناكو . ةفوكلاب

 تلأسف ، تغرف امدعب نيتدجس تدجس مث ، دوجسلاو عوكرلاب هعبتاف هسأر
 8 هعبتيو دجسي : يعفاشلا لوق يف بسحاو 0 هعم دجسا : لاقف دامحو مكحلا

 ةعكرلا مامالا عكر دقو 3 ىلوألا دجسي نأ هل سيلو ث ةيناثلا ةعكرلا مامالا عكري مل ام

 . ةيناثلا يف هعبتيو ىلوألا يغلي نكلو ث ةيناثلا

 ين نيمامإ تمدق يتلا ين انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 فالخ كلذ يف نأل ؛ ةدساف مهلك مهتالص نا 0 مامإب اهلصأ ناك ةدحاو ، ةالص

 اهيف نوكي دحاو مكحلا تبثي دق ةدحاو ةالص نوكت نا ةنسلا يف نم سيلو ث ةنسلا

 ةالصلا ىنعم ين امهالك نامامالا لخد اذإ اذهو ، دحاو ءيش امهخأل ىنعم يف نامامإ

 نأل } هتالصب ىلص نمو ى ةلطاب رخآلا ةالصو . ةمات هتالص نإف ، رخآلا لبق

 فلخ وهسي ىذلا امأو 5 ةنسلل ةفلاخم هتالص رخآلاو { ةنسلل ةقفاوم هتالص لوألا

 مامالا هقبس اذإ هنا { انباحصأ لوق يناعم يف يعم جرخيف . ركذ ام ىلع مامإلا

 مامالا نيبو هنيب راصو . مامالا دجسي ىتح مايقلا لاح يف وهو ث الماك عوكرلاب
 ، قافأ ىتم مامالا عبتي هنا : مشوق ضعب يف جرخيو ض ةدساف هتالص نا . عوكرلا

 يف لخديو ، دوجسلاو عوكرلا متي نأ وهو ث ةعكرلا نم جرخ مامالا نكي مل ام
 وهف { ةمات ةعكرب مامالا هقبسي مل ام هنا : مهلوق ضعب يف جرخيو { ةيناثلا ةعكرلا

 . اذه ريغ ليق دق هلعلو { هتالص دسفت الو { اههجو ىلع ةالصلا يتأيو مامالا عبتي

 وهف ث ةالصلا يف مامالا كردا ام هب هقبسي ام هجو يف مامالا عبتاف مامالا هقبسي ام هنا

 هب هقبسي ام كرتي هنا لاح يف مهلوق يف ملعأ الو ، هرثأ ىلع هعبتي هنأل ؤ مامالا عبتي
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 يتأي نأو { مارحالاب ةالصلا ءادتبا ريغب { هعم هلمعيف ءيش ىلإ هزوابيو 0 مامالا

 . ههجو ىلع هتاف ام دبيو هيف كردأ ام مامالا عم يلصيف { اههجو ىلع ةالصلاب
 الجر رمأو مامالا فرصنا نا ليقو رفعج نبا باتك نم باتكلا ريغ نمو

 نأ الإ ، مامالل رمألا نأل 4 مهتالص دسفت نأ فاخنف ، رخآ مدقيف { مدقتي نأ

 اثدح ثدحأ اذإ مامالا نا اندنعو ، هفلخ ةالصلا لحت الو { مامالا هرمأ يذلا نوكي

 نمو ث كلذ يف رظنيو مهتالص رمأ نولي هدنع نولصي نيذلاف { هتمامإ هب لوزت
 لوزي نأ مامالل يغبني ال : لاقو { ةزئاج مهتالص : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ

 مهب متي الجر اومدقيف لعفي مل نإف © ةنسلا يهو 0 ةالصلا مهب متي الجر مدقي ىتح

 رجيلف © اهدسفي امم & ناك ثدح ىأ هتالص يف ثدحأ نمو (عجر) . ةالصلا

 ٠ ةالصلا يف ىضمو ةيا أرقف ثدحأ نأ دعب داز نإف : 127 م يلصي الجر

 سأب الف 5 ةيآ داز نا : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو ث اعيمج مهتالص تدسف

 { رثكأ وأ نيتيا وأ ةيآ ةروسلا نم أرق نأ دعب ةدايزلا تناك نإف ى عكري مل ام { هيلع

 ءاش نإو 0 مهتالص تمتو موقلاب عكرو أرق لجرلا ءاش نإف 3 هناكم الجر مدق اذإف

 نإو مث ، ةروسلا لوأ يف رهاط وهو { مامالا اهأرق يتلا ةءارقلاب ةمات مهتالصف عكر

 ةيا هثدح دعب ةروسلا نم أرقف ، ثدحأ مث ، باتكلا ةحتاف ةءارق نم مامالا غرف

 ةروس وأ ةروسلا متخ وأ نيتيا وأ ةيآ مدقت يذلا لجرلا أرقف الجر مدق مث ى نيتيآ وأ

 ؛ مهتالص تدسف أرقي ملو لوألا مامالا ةءارقب عكر نإو ، مهتالص تم 0 اهريغ

 ةالص تضقتنا اذإ دجويو ؛ هريغ نمو 0 ةدساف تناك لوألا مامالا ةءارق نال

 مامإلاو { ةالصلا مهب متي الجر مدقف { ةءارقلاب اهيف رسي ةالص يف ناكو © لوألا

 أرق دقو ث ةءارقلا نم مامالا غلب دقو 5 ةءارقلا نم مامالا غلب ناك نيأ ملعي ال مدقملا

 نيأ مامالا ملعي الو { مامالا غلب ثيح نم أرقي نيأ نم ، اهضعب باتكلا ةحتاف وه
 لاقو 3 وه غلب ثيح نم ءىدتبي : موق لاقف ، كلذ يف فلتخا دقف . غلب ناك

 ءىدتبيف © افقاو ناكو أرقي مث نوكي نأ نكمي هنأل ؛ باتكلا ةحتافب ءعىدتبي نورخآ

 نم هب الإ ةالصلا متت ال ام ؤ اهضرف نم ءيش هتاف دق نوكي الئل ؛ باتكلا ةحتافب

 . كلذ يف رظنيف باتكلا ةحتاف
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 الجر مدق مث ، نيتعكر ىلص دقو 5 ةالصلا يف ثدحي موق مامإ نعو : ةلأسم

 . امهيف ةءارق ال نيتريخألا نيتعكرلا نأل ؛ ةمات مهتالص لاق . نآرقلا نم أرقي ال ايمأ

 ىتح دجسملا نم جرخي ال نا اثدح مامالا ثدحأ اذإ هركيو ؛ هنمو : ةلأسم

 تدسن امامإ مدقي ملو دجسملا نم مامالا جرخ نإ : لاق نم لاق دقو { امامإ مدقي
 مامالا جورخ دعب مامإ مدقت ولف ، مهتالص ضقن ىلع مدقتأ الف انأ امأو { مهتالص

 اضيأ مدقتا الو { ةيهاركو ديدشت كلذ يفف مامإ الب يدارف اولص نإف { دجسملا نم

 اومدقيو {} مهتالص دسفت ال : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو ، ضقن ىلع

 مامإ مدقت نإف (عجر) . يدارف مهتالص اومتا ، الجر اومدقي مل نإف ، الجر

 ةالص ريغب ىلص نم ةالص تضقتنا ، يدارف يقب نم ىلصو { هعم مهضعب ىلصف

 يف نامامإ حلصي ال هنأل ؛ مهتالص تدسن مامإ موق لكل مدقت نإ كلذكو ث مامإلا
 يتلا ةئيهلا ىلع مدقت هريغ مامإ مدقتو & ثدحأ اذإ مامالا نإ : ليقو ، ةدحاو ةالص

 نم ذخاف ةءارق يف ناك نإو ، دوعق وأ دوجس وأ عوكر وأ مايق نم © لوألا اهيلع ناك
 وه لوالا مامالا نوكي نأ بحتسيو ، سأب الف أدتبا نإو ك نسحف لوألا غلب ثيح

 ادحاو سخن نإو ، سأب الف هيأرب مامالا مدقتو لعفي مل نإف 3 يناثلا اذهل راجلا

 . كلذ لعف نامثع ابأ نإ : ليق دقف 5 مدقتيل يناثلا مامالا مهنم

 ىلإ ناكو ، هقفرمب هكرحي امنإ : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . هتالص تدسف هديب هسخن نإ اماو 0 هبنج

 مث { اولص ام ردي ملو © موق ةالص يف لخد الجر نأ ول ليقو ؛ هنمو : ةلأسم
 ضقنلا هيلع ناك ، ىلصو هومدقف هريغ رداق مهيف نكي ملو 3 رخأتو مامالا ثدحأ

 © مهب ىلص ، هوقبس ام فرع دق ناك نإو { نيقي ريغ ىلع مهب ىلص هنأل ؛ مهيلعو

 8 مهب ملس مث ، هتالص متأو وه ماقو ، مهلاح نع اوفقو مهتالص تضقنا اذإف

 . كلذب نورمؤي الو ، اضقن مهيلع رأ مل © مهتالص اولص اذإ اوفرصنا ولو

 نإو ، ساب الف مهب ملس الجر مدق نإو : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو
 . مهأزجأ مهب ملس فصلا نم لجر نطف
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 هنا هتالص ضعب ىلص دقو & ثدحأ اذإ مامالا نإ : لوق ىلعو ؛ هريغ نمو

 امأف . لوألا اهيلع ناك يتلا ةئيملا ىلع يناثلا مدقتو . مهتالص م متي نم رمأي

 مهتالص نأل ؛ اهيلع ءانبلا زجحم مل ةالصلا ف ملع مث ملعي ملو ‘ ىلصو ابنج ناك ول

 ركذ مث © ايسان وأ ادمعتم 5 ءوضو ريغ ىلعوهو ىلص ول كلذكو . ةدساف لصالا ي
 . ءادتبالا عيمجلاو مامالا ىلع ناكو .0 اهنم ىلص ام زجم مل © ءوضو ريغ ىلع ناك هنا

 هريغ مدق © هفلخ نم ةالص دسفت ملو © هيلع دسفأ ثدحب هءوضو ضقتنا اذإ امأو

 . قيفوتلا هللابو . مهب ةالصلا نم يقب ام متي

 . نيعتسأ ةياورلا هذه يف قرفلا يف

 ناك يذلا امأو ٠ ركب يبأ نب لمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 متي هنا تفرع دقف ، هدحو مامالا يقبو مومأملا ةالص تضقتنا ، رخآو وه يلصي

 . ملعأ هللاو 6 ارس وأ ارهج تناك اهين لخد اك 6 كلذ هلاح لع هتالص

 ايمأ الجر مدق مث © نيتعكر ىلص دقو { ةالصلا يف ثدحي مامالا نعو : ةلأسم

 . نيتريخأل ا نيتعكرلا نأل ؛ ةمات مهتالص : لاق 0 نارقل ا نم أرقي ال

 . اهيف ةءارق ال

 فرصني : لاقف دجاس وهو 0 هتالص تضقتنا موقب يلصي لجر نعو : ةلأسم

 مدقتيلف © مهلك مهسوؤر اوعفرف كلذ اومع نإف ث ةريبكتب هس أر موقلا دحأ عفريو

 . هللا ءاش نإ مهيلع ضقن الو 0 مهنم لجر

 اذإ © مامالا نع لئسو ۔دمحم يبأ خيشلا نع دييقتلا باتك نم ۔ : ةلأسم

 ةالص يف انك : رثؤملا وبأ لاق ؟ ميدقتلاب رمأي فيك ، عكار وهو هتالص تضقنتنا

 © هتالص هب تضقنتنا رمأ هانع ى عوكرلا يف انك ايلف ، بوبحم نب دمح ءارو رصعلا

 لوقي هتعمسو ، فصلا يف همايق يف وهو ، هدمح نمل هللا عمس لقي ملو هسأر عفرف

 عمس لاقو ء هسأر عفر عوكرلا حلاص وبأ ىضق املف ، حلاص اي مدقت ةبوثم نب دايزل
كلذ يف سانلل امامإ ناكو ، اهب رهجو فصلا ي همايق يف وهو © هدمح نمل هلا



 . هعم سانلا دجسو دجس مث ، مامالا عضوم يف ناكو ىشم مث { عضولا

 فيك ، هتالص تضقتنا مث ، ادجاس ناك اذا مامالا نع هتلأسو : ةلأسم

 رمأ يذلا لجرلا يضقيف © ةالصلا مهب متي الجر رمأيو هسأر عفري : لاق ، عنصي

 يف وهو ةريبكتب هسأر عفر دوجسلا ىضق اذإف ، ادجاس ناك نإف 5 هيف مه يذلا لكل

 ناكم ىلإ فحزي مث ، عضوملا كلذ يف سانلل امامإ نوكيو { اهب رهجيو هعضوم
 ناك نإف ، ىلوألا ةدجسلا يف ناك اذإ اذه : لاق . هيف ةيناثلا ةدجسلا متيف { مامإلا

 عضوم يف نوكي ىتح ماق هسأر عفر اذإف ، ىلوألا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا ين

 عفريلف { ةيناثلا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا يف ناك نإف : لاقو { أرقي مث ، مامالا

 مهب يضقيو ، تايحتلا أرقي مث ، مامالا عضوم يف نوكيو ؤ فحزي مث هسأر
 ، ةالصلل كروتم وهو فحزي : لاق ؟ فحزي فيك : تلق ، كلذ ىلع ةالصلا

 عبرتلا الإ هنكمأ ايكو ، كلذب سأب ال : لاق ؟ فحزو هيتبكر عفر نإ تيأرأ : تلق

 هيلع ىرأ ال : لاق ؟ ىشمف ابيرق ناكملا ناك نإ تيأرأ : تلق © عبرتي ال هناف

 . هتالص يف اضقن

 مهب متي نم رمأو ، سلاج وهو مامالا ةالص تضقتنا اذإ هتلأسو : ةلأسم

 8 فصلا ين هناكم يف وهو { تايحتلا يضقي : لاق ؟ رومأملا عنصي فيك 0 ةالصلا

 . مامالا عضوم ىلإ ىشم مث ، كلذ هعضوم يف ةريبكتب ماق ىلوألا ةسلجلا يف ناك نإو

 ، كلذ هعضوم ىف كلذ دعب نم دارأ امو ، تايحتلا ىضق ةريخألا ةسلجلا يف ناك نإف

 ين مهب ملس ناك نإف ، مهب ملسف مامالا عضوم ىلإ فحز 0 ملسي نأ دارأ اذإف

 . كلذب سأب الف & فصلا يف كلذ هعضوم

 مث ، نايلصي مامالا فلخ نيلجر نعو . رثؤملا يبأ نع رثألا نم : ةلأسم
 ىتح { ميدقتلاب رمأ يذلا يشمي لاق هنيمي نع يذلا : لاق ؟ مامالا ةالص تضقتنا

 ؛ هريغ نمو . هنيمي نع نوكي ىتح ث هفلخ نم رخآلا يشميو 0 مامالا ماقم فقي
 { زئاج كلذف 0 هنيمي نع هلعبي ىتح هبحاص مادق نم ىشم نم نا ليق دقو : لاق

 نم ىشم 7 هنيمي نع هلعجي ىتح هبحاص فلخ نم ىشم هراسي نع يذلا مدق نإو
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 هبحاص ما دق نم ىشم دق يذل ا ىشم نإو ٦. هنيمي نع نوكي ىتح هبحاص فلخ

 نإ زئاج كلذف 0 هنيمي نع هلعجيو { هبحاص راسي نع نوكي ىتح كلذكو ض افحز

 . خايشالا باتك نم ۔ . هللا ءاش

 ىلص دقو . نعنصي فيك . هتالص تدسف ةوسنب يلصي لجر : تلقو

 ةالصو . نهتالص مامت ف رظن او { مامإ الب يدارف نهتالص نمقي : لاق ؟ نيتعكر

 . ةعامج هيلع سيل نمب ةعامجلا يلصي هنأل ؛ لجر هعم نكي مل اذإ 2 مامالا
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 رثكأ وأ ادحاو يلصملا ناك مامالا فلخ فصلا ف

 يبمص فصلا ينف ناك وأ

 . رثكأ وأ اعارذ رشع ةسمخ مهنيبو هنيب نوكي دجسم يف اموق مؤي لجر نعو
 ضقن الف اعارذ رشع ةسمخ مهنيبو هنيب نكي مل ام : لاق ؟ مهتالص دسفت له

 رثكأو { ةاش طبرم ردق مهنيبو هنيب نكيلو © هنع اودعابت اذإ اوأطخأ دق © مهيلع

 . روث طبرم ردق مهنيبو هنيب نوكي ام

 : لاق ؟ ماحزلا نم دجسملا فلخ دجسملا ةبحر يف ىلص نمعو : ةلأسم

 موقلا عفر اذإ : ليقف 3 ماحزلا نم دجسي ردقي مل نإ كلذكو . ةزئاج هتالص

 ذخأي هبو ، لجر رهظ ىلع ولو دجسي : ليقو ، دجس مهسوؤر

 . يراوحلا وبأ هلعل

 زوجي له 0 موقلا نع ۔ هللا هيضر ديعس نب دمحم ديعس ابأ لئسو : ةلأسم
 & ىرخألا مادق مامإو ةقرف نوكت & ضعب مهضعب فلخ مامإب ةقرف لك اولصي نأ مهل

 تقو يف ةدحاو ةالص يف اوناك ام كلذك مث © ةقرفلا هذه فلخ مامإو ىرخأ ةقرفو

 مامإ ال دجسم وأ ©} دجسم ريغ يف كلذ مهل نأ يعمف ؟ كلذ مهل زوجي ال مأ دحاو

 : لوقي اضعب نا ؛ يعمو 0 هماقم موقي نم وأ 0 همامإ ةمئألا دحأ نكي مل وأ 0 هيف

 مهل زوجي ال هنا } هفلخ نيذلاو مامالا ، اعارذ رشع ةسمخ نود مامإ لك نيب ناك اذإ
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 اهتفصو يتلا عاقبلا هذه يف ادعاصف اعارذ رشع ةسمخ نود ناك امو & كلذ

 . كلذ مهل زاج

 ذخأ مامالا افق نع © ةالصلا يف فصلا يف ناك اذإ يبصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 يبصلاو ، ءيش نيغلابلا نم دحأ هبايث نم الو { مامالا نم ذخاي ملو { هلك هافق

 ىلص نم ةالص ىرت له . مامالا ةالصب ، كلذ ىلع اولصيو ةالصلا ىلع ظفاحي ال

 كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات هلاش وأ يبصلا نيمي نع مامالا ةالصب

 هتالصف ةراهطلا يناعم فرعيو . ةراهطلا ىلع انومأم ناك اذإ ينبجعيو ، فالتخاب

 فلخ كرتي ال نأ ينبجعيف { اذه ريغ ىلع ناك نإ امأو & يزجي كلذ ناو ةمات

 مل نإو & تفصو ام ىلع اوناك اذإ ، ةداعالا مهل تببحأ هلعل { اولعف نإف { مامالا

 مهعسي نأ وجراف ، ةالصلا يناعم يفو { ةلبقلا لهأ نم وهو 0 اوديعي

 . هللا ءاش نإ كلذ

 نم ائيش الو ةالصلا الو . ةراهطلا لعفي يبصلا اذه نكي مل نإف : تلق
 ىلع اولصو ، نوفصي سانلا ىأر امل ، مامالا فلخ فصو ةلبقلا نم هنا الإ & كلذ

 لهأ نم ناك اذإ ، اهنيعب ةساجنلا هيف ىرت ىتح . ةمات مهتالص ىرتا ، كلذ

 . ةداعالا مهل بحأو اذه ىلع & كلذ ينبجعي الف : لاق ؟ ةلبقلا

 اذإف ء دجسملا ةنرق يف ىلص نم ۔ هللا همحر ۔ هللادبع وبأ لاقو ؛ هنمو : ةلأسم
 ؟ هتالص ىضق ىتح مالظلا يف ملعي ملو ، لايش وأ نيمي نم مامالا ءاذح ىلص دق وه

 هللاو { هتالص داسف ىلإ اذه ين هب غلبأ ال انأو } هتالص دسفت نأ فاخأ : لاق

 . مامالا وه مدقتي نأ الإ ؛ ملعأ

 © مالظلا يف مامالا فلخ ىلص لجر يف ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ماقم فصلا نيبو هنيب ناك هنا هل نيبت غرف الف ۔ فصلاب قصال هنا نظي وهو

 : ليق . فصلا يف هنا هعم ناك اذإ © هيلع لدب الو { ةمات هتالص نا { لجر

 فلخ ىلص هنا فرعي ال هنا الإ { مامالا افق نع هنا ىرحتف هدحو ناك نإ كلذكو

 . ةمات هتالص نا ىل عقي : لاق ؟ كلذ ىلع بهذو . مامالا
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 ىلع امهدحا ناكو . ةعامج نايلصي نيلجر نعو ؛ يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 عفترا اذإ يذلا دحلا امو ؟ ةزئاج ايهتالص ئرتأ ث هنم لفسأ رخآلاو { عفترم ىلصم

 اعفترم مامالا ناك اذإف { تفصو ام ىلعف ؟ ايهتالص زبحت مل { هبحاص نع ايهدحأ

 عفترا اذإ : رثؤملا وبأ انل لاقو . هفلخ نم ةالص تضقتنا { رابشأ ةثالث هفلخ نمع

 فلخ ةالصلا هل زوجت عفترملاو ؛ هفلخ ةالصلا زبت مل ؛ رابشأ ةثالث ىلع مامالا

 . ىلعألا فلخ لفسألل زوبت الو ، لفسألا

 عطقي له “="©٨ بنج وهو 4 فصلا ف موق عم يلصي ناك لجر نعو : ةلأسم

 مهيلع عطقي هنا ىري ىذلاو © كلذ ف فلتخم هنا ؛ يعم :: لاق ؟ ةالصلا مهيلع

 وهف 0 مامالا افق ناك نإ كلذكو : لاق . فصلا ف ةولخلا لثم هلعجي ى ةالصلا

 ٠. فالتخالا ىنعم ايف ءاوس

 نأ دجوي هنا ؛ يعم : لاق ؟ مهيلع عطقي لهف { هديب مهسم نإف : هل تلق

 يناعم هيف هبشيو 0 هتالص تضقنتنا هندب وأ . يلصملا بايث هديب سم ادإ بنجلا

 هسيل هرعش نال ؛ ةالصلا دسفي ال بنجلا رعش نإ : لوقي نم لوق ىلع ، فالتخالا

 . هلوق ىنعم ىلع ؛ لسلاب دبعتم وه امتإو 0 اسجن

 همحر۔ نسحلا يبأ نب دمحم نسحلا يبأ خيشلا نع اديقم هتدجو .: ةلأسم

 ٨ هافق نع مجنا مهدنع ناكو . مهمام] فلخ اولص موق ف لوقت ام : هل تلق ۔ هللا

 : لاق ؟ مامالا نع ةيحان اولص مها اوملع مث 6 كلذ لع اولصف 6 مالظلا ناكو

 ٠ ةمات مهتالصف 6 هفلخ مجنا نوري مهو 6 ٥ءأ ذح اولص نإ كلذكو 6 ةمات مهتالص

 ملع مث ٠ مجب اربذتسم هنا ىرب وهو « مامال ١ مهلبقتس ١ نإ .© كل ذكو : لاق

 اولصف ‘ مهرابدأ هولوف ئ مامال ١ مه اوربدتس ا ن كل ذكو { ةمات اعيح مهتالصف

 . ةمات مهتالصف © اعيمج ةلبقلا ىلع مهنا نوري مهو

 لجر يف : تلقو ث ةيواعم يبأ نع ۔رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يلصي نأ هل له © فلتي نأ هعاتم ىلع فاخف ، دجسملا ىصقأ ف عاتم هدنع هدحو
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 ليق دقو : لاق ؟ ضقنلا هيلعف ، ىلص نإف : تلق . ال : لاق ؟ مامالا ةالصب هدحو

 : ليقو ، دجسملا يف ناك اذإ رذع كلذ هلو ، ةرورضلا نم . كانه ىلصي نأ هل

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . ةمات هتالصف ىلص نإف ، يلصي ال

 ۔ ىلاعت هللا هظفح _ يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نم باوج ۔ : ةلأسم

 © هلك مامالا افق ذخأ ناك نإف ، ءوضو ريغ ىلع وهو { مامالا افق نع ىلص يذلا اماف

 لوق ضعب يف ضقنلا مهيلع نا تفرع دقف . ائيش مامالا نم فصلا لني ملو

 اذإ ، اضقن موقلا ىلع ىري ال اضعب نأ يدنعو ث يدنع ايف رثكألا وهو 2 نيملسملا
 رثكأ يف مهتالصف ث ائيش مامالا نم اولان دق موقلا ناك نإو { ةجرفلل اداس ناك

 . ةمات لوقلا

 - هللا همحر _ نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ خيشلا نع هتدجو امم اذهو : ةلأسم

 ناكو 0 هافق نع مهأ مهدنع ناكو ، مهمامإ فلخ اولص . موق ين لوقت ام : تلق

 مهتالص : لاق ؟ مامالا نع ةيحان اولص مهنا اوملع مث { كلذ ىلع اولصف ث مالظلا

 مهتالصف ث مهب اربدتسم هنا ىري وهو { مامالا مهلبقتسا نإ كلذكو : لاق . ةمات

 نوري مهو اولصو . مهرابدأ هولوف ث مامالا مه اوربدتسا نإ كلذكو . ةمات اعيمج

 . ةمات مهتالصف ث اعيمج ةلبقلا ىلع مهنا

 يقبو 0 ةالصلا يف فصلا نم جرخ لجر نع : ديعس ابأ تلاس : ةلاسم

 ةالص يف ناك نم هيلإ ربجي نأ 5 مامالا يلي امم ، فصلا يف نمل زوجي له ث ةجرف هناكم

 . هيلي امم ، اذه هرج ىذلا ربجي كلذكو ؟ هب قصلي ىتح ث ةجرفلا فلخ ، فصلا

 زوجي ال مأ ةجرفلا كلت اودسيو ش اعيمج اووتسي ىتح & اضعب مهضعب ربجي كلذك مث

 © ةجرفلا هرضت الو مامالا يلي امم { ةمات هتالص تناك نم نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ

 دسفي يدنع هيف لمعلاو { هتالص حلاصم نم كلذ سيلو & عينص كلذ يف هل سيلف

 نوكي هنأ لثم ض هب الإ هتالص متي الو { هتالصل ةحلصم يف ناك اذإ امأو } هتالص

 & هرجي الو ، ةراشإ هيلإ ريشي هنا ؛ يعمف . هتالص حلصي نم هيلإ رجيف ، اعطقنم
 . لمع هنأل ؛ اهضقنو هتالص مامت ين افالتخا كلذ يف نا بسحاف 0 هرج نإف
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 نمرج ىتح 7 يسن وأ لهج وأ هتالص يف ةحلصم كلذ نكي مل نإف : هل تلق
 : لاق ؟ نايسنلاو لهجلا ىلع هتالص متت له 7 هب قصل ىتح ." ةجرفلا فلخ ناك

 هيف يرجي امم تركذ ام ىلع هنا بسحأو { ةماع ةالصلا حالص ىلإ دصق نإ هنا وجرا

 . نايسنلاو لهجلا نم هبشي امم فالتخالا
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 نو رشعل ١ ت ايل ١

 مامالا فلح فصل ١ يف

 نإف مكفوفص اووس » : لاق ةلي هللا لوسر نا يدنع تبث : ركي وبأ لاق

 كلذ هركف ، يراوسلا نيب نم فصلا يف اوفلتخاو «ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست

 صخرو ، سابع نبا نع كلذ يورو ، يعخنلاو نامعنلا نب ةفيذحو دوعسم نبا

 ؛ زئاج كلذ : ركب وبأ لاق . يأرلا باحصأو ، كلام نب سناو نيريس نبا هيف

 . تبثي اربخ يهنلا يف ملعأ مل ينال
 ىنعم ىلع يدنع جراخف ، فوفصلا ةيوست توبث ىف امأ : ديعس وبأ لاق

 يف جرخيف {" دجسملا نم يراوسلا نيب فوفصلا امأو 3 انباحصأ لوق نم تبثي ام
 اهنا ، مدقملا فصلا يف لجر ماقم موقت ةيراسلا تناك اذإ هنا ، انباحصأ لوق يناعم

 هفلخ ناك ام امأو © هراسي ىلعو مامالا نيمي نع هيلع تعطق نم ىلع فصلا عطقت

 3 ىنعملا اذه نود تناك ام اذإ امأو ، هتجح عطقي الف 5 هفلخ نمم ، هب الصتم وأ

 عطقت نا { اهعطق تبث اذإ ينبجعيو © فالتخا مهلوق يناعم يف قحلي هنا ؛ يعمف

 نيب يراوسلا تناك اذإ امأو ، نيلجرلا نيب ةعنام تناك اذإ ةريبك وأ ةريغص تناك

 هنم فوفصلا لانت وأ امات لوألا فصلا ناكو ، لوألا فصلا نع ةرخأتملا فوفصلا

 لاني ادحأ تناك اذإ ، اداسف كلذ يف ملعأ الف & يراوسلا هيلع تعطق نمم ائيش

 فصلا فلخ مهتالص ةتباثلا فوقصلا نم وأ ، لوألا فصلا نم ائيش مهنم

© نيمتؤملا مامأ مامالا نوكي نا ث ةلقل وسرلا نس : ركب وبآ لاق ؛ هنمو & لوألا



 ماحزلا نم ةرورضلا لاح يف مامالا لاح ي مامالا فلخ يلصي مومأملا يف اوفلتخاو

 مامالا مامأ مهنم ىلص نم ةالصف © كلذك تناك اذإ : ةفئاط تلاقف . ههبشأ امو

 هيوهار نب قاحسا لاق هبو ، ةعمجلا يف ماحزلا قاض اذإ ؛ كلام لوق اذه . ةزئاج

 . يأرلا باحصأو ، يعفاشلا دنع كلذ يزجي الو { روث وبأو

 مامالا مؤي نأ زوجي ال هنا { انباحصأ لوق يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 اذإ امأو ، ةنسلا ىنعم يف جراخ اذه 0 اهريغ الو 5 ةرورض يف لاحب همادق ناك نم

 ماحز نم هلايش نع وأ هنيمي نع وأ ، هدحو مامالا فلخ ىلصف يلصم رطضا

 © كلذ يف فالتخالا مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمف همدقتي ملو 3 ةرورض وأ

 © قافتالا يناعمب تبث يذلا لصألل مامالا مدقتي مل ام ، كلذ هل زوجي هنأ ينبجعيو

 مامالا نا ، ةنسلا توبث عم & ايهريغ دحأ ايهعم نكي مل اذإ 5 هنيمي نع يلصي دق هنأ

 نوكي نأ & فصلل كلذ مدع دنع ةرورضلا تبجوأ املف 3 هب متؤمل مأ دق نوكي

 طلغلا كلذكو ث رارطضالا يناعم ين هلثم ناك كلذك . مامالا نيمي نع دحاولا

 . مامالا فلخ هنا نظي ©} عضاوملا هذه دحأ يف ىلصف هوحن يف وأ مالظ يف ناك ول

 مامت ينبجعيو . فالتخالا .يناعم يدنع هيف جرخيو { ةمات هتالص نا : ليقف

 . لهاجتلا وأ دمعتلا ريغ ىلع تعقو اذإ . هتالص

 يف يلصي نأ لجرلل زوجي : ليقو © رفعج يبأ باتك نم ۔ باتكلا ريغ نمو
 مهنيب عطقت ملو { حوتقم باب دجسملا نيبو هنيب ناك اذإ 0 مامالا ةالصب هتيب
 ، لفسأ وهو مامالا ةالصب تيب رهظ ىلع ىلص هنا : لاق نم لاق دق كلذكو © قيرط

 لاقو . هريغ الو قيرط مهنيب عطقي ملو { مامالا فلخ نم ناك اذا { زئاج كلذ نا

 لفاونلا يف اذه : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . زوجي ال كلذ نإ : لاق نم
 يف روهشم اذه نأل ؛ لفاونلاو ضئارفلا يف زئاج اذه نإ : ليق دقو : لاقف © زوجي

 . اهريغو ةكم لثم ، سانلا لعف نم راصمالا

 نيي نع ناك اذإ { فوفصلا نيب عطقي قيرطلا : لاقو ؛ هنمو : ةلأسم

 . مهلك مهمامإ نوكي نأ سأب الو & فوفصلا نيب وأ ، لاش وأ
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 © يراجلا رهنلا وأ ، قيرطلا فلخ دحأ يلصي نأ زوجي ال ؛ هنمو : ةلأسم

 يف ذخأي ىتح مامالا دنع نم فوفصلا تلصتا اذإ : اولاق دق كلذكو { مامالا ةالصب
 ةالصلا زوبت ال : حبسملا نب دمحم لاق ؛هريغ نمو . ةزئاج نوكت نأ الإ ؛ قيرطلا

 اهلك اوءاش ثيح اهيف اورمي يذلا رهاوظلاو 5 ةيدوألا لثم نوكت نأ الإ ؛ قيرطلا يف

 يداولا كلذ لثم يف { مامالا فلخ فوفصلا تلصتاو مامالا ماق نإف & ككس
 ككس نم ةكس يف وأ قيرط ىف يلصي لجرلا ىرحتي نأ امأو { سأب الف 5 رهاظلا وأ
 . زوجي الف ىرقلا

 © ةالصلا نسحي ال نمم مامالا اوفقيو 5 مامالا ةالصب نولصي نيذلاو : ةلأسم

 يف يتأي هنا اوملعي نأ الإ ؛ ءيش مهتالص يف مهيلع سيلف 5 اهضقني ام ردي ملو

 . ملعأ هللاو ، كلذ هبشي امو { ةراهط الب يلصي وأ © اهضقني ام ةالصلا

 © لجر نع هتلأسو " رثؤملا يبأ ىلع ضرع امم ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 ؟ يتالص يف لعفأ ايف ، ةالصلا نسحي ال هتيأر مرحأ اذإف ، ةالصلا يف وهو انأ نوكأ

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . هعديو مامالا ىلإ مدقتي : لاق

 مامالاو ، مامالا عم دجسملا قوف يلصي لجرلا يف ، ميهاربإ نع دامح : ةلأسم

 لوقو ةفينح يبأ لوق وهو { هيزجي كلذ نا ، هدحو فصلا يف يلصيو ، لفسأ

 هيف هل انعم يلصملل ناك اذإ { رذعلا ليبس ىلع انعم كلذ جرخي : هريغ لاق . دسأ

 © كلذ هبشأ ام وأ يذؤي ام وأ درب وأ رح فوخ نم ، بابسألا نم ببسل ، رذع
 هدحو يلصي نأ ، كلذ هل نا ليق دقف ، سفن وأ لام ىلع هفوخ نم وأ فعض وأ

 © رذع ريغل امأو أ فصلا هنكمأو أ فصلا يف فصي نأ هنكمأ ولو ث مامالا ةالصب

 © تيبلا قوف مامالا ةالصب هتالص امأو © انباحصأ لوق يف كلذ ةزاجإ انعم جرخي الف

 ىلعي مامإلا نإ : ليقف ، فالتخا كلذ يف : ليق دقف ، دجسملاب الصتم ناك اذإ

 ولعي ال : ليقو & ىلعي الو ولعي : ليقو ، ىلعيو ولعي : ليقو ، ولعي الو
 ىلعأ هفلخ نم نوكي وأ ، هفلخ نمم ىلعأ نوكي نأ كلذ يف ولعلا ىنعم 0 ىلعي الو

 & اهنم لفسأ وأ { ةرتسلا يهو ث رابشأ ةثالث قوف نوكي نأ كلذ يف هولعو . هنم
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 ىلإ كلذب غلبي الو هركي هلعلف & كلذ نود امو وهف كلذ قوف امف اهقوف هفلخ نمو

 . هيف فلتخي ام يناعم يف دسفيولع

 اووس ؛ هباحصأل لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك هنا ، رمع نع ميهاربإ : ةلأسم

 ينعي ، فذحلا دالواك مكنللخيل وأ } اوصارت ، مكبكانم اووس ، مكفوفص

 . فوفصلا يميقم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا ، نيطايشلا

 يف يلصي ناك اذإ : مامالا يف ديعس وبأ لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 هنا يدنعف & دجسملا يف كلذ مأ دق مامالاو ، ةرجحلا يف يلصي رخآو & دجسملا لخاد

 : لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخي هنا ؛ يعمف 0 مامالا ةالصب ةالصلا زوبحت ناك اذإ

 نم رثكأ بابلا ناك اذإ ، كلذ زاج حوتفم باب ةرجحلاو دجسملا جلاو نيب ناك اذإ

 © ةجلاعم ريغب لجرلا هنم جرخي باب نوكي ىتح : لاق نم لاقو 5 رابشأ ةثالث
 : لاق نم لاقو . كلذ نم لقأ ناك اذإ { مامالا ةالصب ةالصلا زوجت الف الإو

 نم وأ 5 مامإلا اهنم رصبي ةوك تناك ولو ؤ رابشأ ةثالث نم لقأ ةجرفلا تناك ولو
 جرخي لوقلا اذه ىلعو . مامالا ةالصب ةالصلا تزاج نورصابتي اوناك ايف © هفلخ

 ةياغ ال & اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ هعفر © تيب رهظ قوف مومأملا ناك ول يدنع
 رثكأ مامالا نيبو هنيب ناك اذإ امأو © ىلعي مامالا نإ : لوقي نم لوق ىلع يدنع كلذل

 ريغ اذهو ث مامالا ةالصب ةالصلا هل زوجي الف ، ولعلا ريغ ين اعارذ رشع ةسمخ نم

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . يدنع لوألا

 ©. فصلا يف ةالصلا ين امئاق ناك اذإ ، يبصلا نع ديعس ابأ تلاس : ةلأسم

 نمم ناك اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هلايش نع وأ هنيمي ىلع ناك نم ىلع عطقيأ

 نمم ناك نإو ، هلايشو هنيمي نع نم دحأ ىلع عطقي الف اهيلع ظفاحيو { ةالصلا لقعي

 © اريبك وأ اريغص ناك لاح يأ ىلع عطقي ال : لاق نم لاقو . عطق ، كلذك سيل

 ١ كلذكو : هل تلق . ةلبقلا لهأ دالوا نم ناك اذإ ، ظفاحي ال وأ ةالصلا ىلع ظفاحي

 ليق دق هنا ؛ يعم : لاق . دحاو فالتخالاو { ءاوس هلكف مامالا افق نع ناك نإ

 ، ةالصلا ىلع ظفاحي نمم نوكي ىتح ، دشأ ناك مامالا فلخ ناك اذإو { فلتخغ
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 ملو 5 ةالصلا ين ناك ام 0 ءاوس نوكي نأ 5 ةلبقلا لهأ دالوا نم ناك اذإ ينبجعيو

 { ءاوس هلكو رثكأ وأ ، نيفطصم نييبص اناك ول كلذكو : هل ليق . ةساجن هيف ملعت

 : هل تلق . ءاوس يدنع هلك : لاق ؟ مهلئايش الو مهناميأ ىلع نم نوعطقي الو

 سانلا ىأر هنا الإ ، يه ام فرعي الو { ةالصلا لقعي ال يبصلا ناك نإ تيأرأ

 اودجس اذإو عكر اوعكر اذإف ، اذكه مهدنع ماقف © ةالصلا يف فوفصلا يف نوموقي

 : لاق ؟ فالتخالا هقحليو { اهيلع ظفاجي الو { اهلقعي نم لثم نوكي له ، دجس

 دح امو : هل تلق . ىدنع فالتخالا هقحلي مل . ةالص ىف نكي مل اذإ هنا ؛ يعم

 : لاق ؟ ةالصلا مكح هل تبث اهيلع ظفاحو اهلقع اذإ ىتح . اهيلع هتظفاحمو هلقع

 اذإ هنا ؛ يعمو . اهب الإ حصت ال يتلا اهدودح فرع اذإ هتظفاحم : ليق هنا ؛ يعم

 ملولو اهلقعي نمم وهف اهملع ول نا هنا ، اهدودح ةفرعم لقعي نم دحب راص
 يفاهلقعي نمموه سيلف ، فراعتلا يف لاح ىلع اهفرعي ال نم دحب ناك اذإو { اهملعي
 لقع نمم سيل ، فلتخم لقعلاو © لقع نم ىلع ةالصلا : ليق هنأل ؛ ىنعملاو مكحلا
 نوكيو لقعي امنإو { هلقعي ام ىنعم يف لقاع وهو 0 ةالصلل لقاع ةرمتلا نم ةرمجلا

 هنم كلذ نكميو { هفرعي مل نإ ، فراعتلا يف هلقعي نم دحب ناك اذإ هيف القاع

 . ديلا نم يدثلا لقعي © ةرمتلا نم ةرمجلا لقعي ال يذلا نأل ؛ ملعأ هللاو ، يدنع

 . كلذ قوف امل لقاعب سيلو . هلقع ام ىنعم لقاع اذه عنتمي الو

 هنيب 5 مامالا فلخ فصلا نم فرط يف عطقنم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ناك ، كلذ ىلع هتالص متأو فصلاب قصلي نأ لهجف ؤ لجر ماقم ردق فصلا نيبو

 يفاهمامت ملعأ الف لوألا يفاماف : لاق ؟ هتالص متت له ث يناثلا وأ لوألا فصلا يف

 همادق ناك اذإ امأو ، هدحو ناك اذإ كلذ ىنعم جرخي الو 0 انباحصأ نم دحأ لوق

 يف متت اهنا يدنعف { فوفصلاب لصتم نمم دحأ افق نع ناكو ، فوقصلا نم دحأ

 ىلع لجر هدنع ناكو & لوألا فصلا يف ناك نإ تيأرأ : تلق . مهبهاذم ضعب

 ؛ يعم : لاق ؟ كلذ ىلع ايهتالص متت له & فصلاب اقصلي نا 0 اعيمج الهجو هنيمي

؟ ضقنلا مهيلع ناك . نيدمعتم اوناك نإف : تلق . لهجلا ىلع فالتخا هيف هنا



 © نيعطقنم امهنا هنيمي نع يذلا ملع نإ تيأرأ : تلق . يدنع اذكه . معن : لاق

 ةراشإب هيلإ اموأ ول هنا ؛ يعمف : لاق ؟ فصلاب قصلي ىتح { هرفدي نأ هل زوب له
 زوجي : ليق دقو © دشأ وهف © كلذ هنم ديري هسخن ولو : ليق دقو ، كلذ زاج

 تلق . افحز يشميو { هلك اذه نم يلإ بحأ ةملثلا دسي ىتح وه يشمي نأ بحاو

 وهف © ىشم ام ثيح نمف : تلق . ةفلخ نم مأ © هبحاص مادق نم يشميف : هل

 برقأ نيعضوملا دحأ نا وه رظني نأ الإ { ارايتخا كلذ يف يدنع سيلو { ءاوس يدنع

. باوصلا كلذ نم لمعتيسف { هتالص ي هيلع لخدي امهم رمألا أ حلصأو



 نورشعلا و يداحلا بابلا

 مامالا فلخ يلصملا وأ ةعامجلا ةالص عطقي ام

 دسأ وأ درق وأ ضئاح وأ ، بلك وأ كرشم هيدي نيب رم موقب يلصي مامإ نعو

 ةئنالث نود ةرتس وأ ، ضرألا يف طخ همادقو . عابسلا نم ءيش نم ، ريزنخ وأ

 ضئاحلا وأ بلكلا وأ كرشملا هيدي نيب رم اذإ : لاق ؟ مهتالص دسفت له . رابشأ

 ةالصو ، هتالص تضقنتنا اعارذ رشع ةسمخ نم لقأل © ريزنخلا وأ درقلا وأ بنجلا وأ

 نيب بلكلا رم نإ : تلقو . ملعأ هللاف عابسلا رئاسو ى دسألا امأو . هفلخ ىلص نم

 دسفت ال : لاق ؟ دسفت نم ةالص مامالا فلخ نم ، يناثلا فصلاو لوألا فصلا

 هيدي نيب رم يذلا فصلا ةالص دسفتو { هيلي يذلا فصلا ةالص الو ، مامالا ةالص

 بلكلا هيدي نيب رم يذلا فلخ ناك نإف ، عطقي امم ءيش وأ © كرشملا وأ بلكلا

 اذه © معن : لاق . ضعب مهضعبل رتس سانلا نأل ؛ مهيلع داسف الف & رخا فص

 نيبو هنيب نوكيف يلصي نمعو 0 مامالا نع مدقتي ىتح فصلا يدي نيب بلكلا رم اذإ

 امهنيب ناكو { مامالا فلخ نالجر ناك نإ :لاق ؟ هيلع عطقي له . ةناوطسا هيلي نم

 مامالا ةالصو ، ضقنلا اهيلعف © ادجس وأ اعكر اذإ ناساهي ال اناكو ث هتضقن

 { اذه ىلع مات فص ناك نإ كلذكو { امهيلع ضقن الف دحأ اهنيب ناك نإو 2 ةمات

 نع الو { هنيمي نع سيلو ، فصلا ي عطقنم لجر نوكي نأ الإ { امهيلع ضقن الف
 {. فصلا نم ةناوطسالا يلي نم عشخ اذإ { سمي نكي ملو © هعم يلصي دحأ هلايش

 . مامالا افق نع نوكي نأ الإ & ضقنلا هيلعف
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 ةساجن مامالا ماقم نيبو هدوجس نيب نوكي يلصملا تيأرأ : هل تلقو : ةلأسم

 ؟ ضقنلا هيلع مأ كلذب هتالص متت ث مامالا ةالصب يلصي وهو ث ةبطر وأ ةسباي

 دسفت اها ليقو ، هتالص عضوم يف نوكت وأ هسمت مل ام متت ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 مل نإو ، تدسف ةبطر تناك نإ : ليق هنا ؛ يعمو { ةسباي وأ ةبطر تناك { هيلع

 تناك نإف : هل تلق . هتالص عضوم يف نوكت وأ هسمت مل ام ، دسفت مل ةبطر نكت

 اذإ هبايث اهسمت ملو & ةبطر يهو هردص تحت هماقم نيبو & هدوجس نيب ةساجنلا

 . هتالص عضوم اذهو ث هتالص دسفت : لاق ؟ دجس

 افق نع ، فصلا نم لجر جرخ نإف رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 : لاق ؟ ائيش مامالا نم نولاني الو { انهاهوانهاه نم فصلا فرط يقبو ث مامالا
 . مهيلع ضقن الف : يراوحلا نب لضفلا لاق . ضقنلا مهيلع فاخن

 عطقي ام هيدي نيب رم اذإ مامالا نع { هللادبع يبأ نع دجوي اممو : ةلأسم

 فصلا ةالصو هتالص هيلع عطقت هنإف 5 ةرتس هيدي نيب نكت ملو © هيلع ةالصلا
 مهيف لجر مدقتيو ث مهيلع عطقي الف فوفصلا نم يقب امو ، لوألل هفلخ يذلا

 لاق 5، اهنع لس . ال : لاق ؟ مهتالص نم ىضم ام اوديعيفأ : تلق . مهتالص متي

 ىضم دق امب مامالا ةالص تدسف اذإ هنا كلذو 5 هللا ءاش نإ نسح لوق اذه : هريغ

 مل نإف ، مهفلخ نيذلل ةرتس مهو © مهتالص تدسف ةالصلا عطقي يذلا همادق

 هنأل ؛ ةزئاج مهتالصف هب اومتأيو ، تدسف امدعب 0 مامالا ةالص ين اولخدي

 امنإو ، هفلخ نيذلا ةالص دسفت مل 3 هتالص هب دسفت امم ، اثدح مامالا ثدحأ ول
 مهتالص ىلع اومت نإف ، هفلخ نمل نوكيو 0 هدحو هتالص تدسف نم ىلع داسفلا عقي

 ىلع جرخيو . رصبم نسح لوق وهو ، لوقلا اذه يف مهل كلذ زاج مامإ ريغب وأ مامإب

 ؛ هتالص دسفت ال ، لوألا فصلا نم مامالا افق نع يذلا نا ، لوقلا اذه سايق

 . هل ةرتس مامالاو ‘ مامالا افق نع هنأل

 ىضم نإف { هفلخ نمل ةرتس مامالا نإ : ليقو۔رفعج نبا باتك نم : ةلأسم
 ىلص نم ةالصو هتالص تضقنتنا { ةرتسلا نيبو هنيب مامالا يدي نيب ضقني امم ءيش

_ ١٠٨



 3 هفلخ ىلص نم امأو { مامالا ةالص ضقتنت : هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو ث هفلخ

 نيب ىضم نإو (عجر) . مهتالص متي لصم مهنم مدقتيو © مهتالص ضقنت الف
 نم هلعل نا كلذكو © لوألا فصلا ةالص تضقتنا ، لوألا فصلا نيبو مامالا

 © لوألا فصلا كلذ الإ } هفلخ ناك نم الو مامالا رضي ملو ، مهنم هيلع ىضم

 © مهيديأ نيب ىضم يذلا فصلا ةالص تضقتنا فوفصلا نيب ىضم نا كلذكو

 امم هريغ وأ بلكلا ىضم نإ امأو همادق الو فصلا كلذ فلخ ناك نم ىلع ضقن الو

 فصلا لوأ ىلع ىضم نإ : ليقف © لوألا فصلا يدي نيبو مامالا فلخ ، ضقني

 نإو ، مه ةرتس مامالا نأل ؛ مهيلع ضقن الف { مامالا ىدعتي نأ لبق عجر مث

 ؛ فصلا كلذ نم مهمدقت نيذلا ةالص تضقتنا هفلخ نم زواج ىتح مامالا ىدعت

 . ةرتسلا نيبو مهنيب زاج دق هنأل

 © عجر مث ، مهيديأ نيب رم اذإ : بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو

 هرم ناك نإ هنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . مهيديأ نيب رم نيذلا ةالص تضقتنا
 نيذلا ىلع ضقن هفلخ ىضم ناك ولو ، دحأ ىلع ضقني مل مامالا مادق نم ىضم وأ

 مامالا فلخ فصلا يبناج نم عطقنا نإو (عجر) . لاق ايك مهمادق نم ىضم
 وجرأو ،} دشأ وهف لوألا فصلا يف ناك نإو ، مهيلع ضقن الف ث رثكأ ام ىلإ نانثا

 فصلا لهأ برقتف جرخ نم فصلا نم جرخ نإو 3 داسف ىلإ كلذ مهب غلبي ال نا

 دحاو عطقنا نإو © ةجرفلا كلت اودسي ىتح . يلإ بحأ وهف ضعب نم مهضعب
 ناك اذإ هللا همحر هللادبع يبأ نع : ليقو { ةدساف هتالصف فصلا فرط يف هدحو

 تضقتنا { فصلا فرط يف وهو ، لجر ماقم ردق فصلا نيبو ، يلصملا نيب

 دجي ملو ، نيفصلا نيب اذه لثم ناك نإو 3 دشأ كلذ يف لوألا فصلاو 0 هتالص

 { فصلا يف الخدم دجي مل اذإ { هيلع ضقن ال نأ وجراف ، فصلا يف الخدم

 . هدحو ناك ولو

 يف ناك { اندنع هيلع ضقن الف ، هفلخ نم مامالا دصق يلصي ناك نم امأو

 ؛ هريغ نمو . دجسملا رخآ يف ناك ولو ، فوفصلا فلخ نم هدحو ناك وأ فوفصلا

_ ١٠٩١



 مهيلع نا ، ادعاصف نانثا لوألا فصلا نم عطقنا نإ : ليق دقو : هريغ لاق

 ناك نإو ء ادعاصف نينثا اوناك اذإ . مهيلع ضقن ال : لاق نم لاقو & ضقنلا

 ضقن الف فحزي نأ لهج ولو : ليق دقو { لوقلا ةماع يف ضقنلا هيلعف { دحاو

 يسن نإو 5 هتالص ضقن ، فحزي نأ هيلع نا ملاع وهو كلذل دمعت نإو 7 هيلع
 فصلا ناك اذإف { ةرخآلا فوفصلا امأو . لوألا فصلا يف اذهو { هيلع ضقن الف

 . رثكأ وأ ادحاو ناك ، عطقنا نم ىلع ضقن الف امات لوألا

 لجر جرخ مهتالص ضعب اولص املف مهل اماما موقب ىلص لجر نعو : ةلأسم
 مهضعب ىلإ موقلا فحزي ملو مامالا فلخ ةجرف تراصف { مامالا افق نع فصلا نم
 لني مل نإ : لاق ؟ لجرلا اهنم جرخ يتلا ةجرفلا اودسي ملو { فصلا يف ضعب

 ©{1 ةضقتنم مهتالص ىرراف ائيش مامالا نم هراسي نع يذلاو مامالا نيمي نع ىذلا

 مل نإو { ةمات اعيمج مهتالصف ائيش مامالا نم نولاني اوناك نإو 5 ةمات مامالا ةالصو

 اذه فلخ رخا فص نإو . ادحاو افص اوناك اذإ ةدساف مهتالصف مهنم دحأ لني

 لاقو . ةدساف لوألا فصلا ةالصو ةمات يناثلا فصلا لهأ ةالصف 0 مدقملا فصلا

. ةمات مهتالص : يراوحلا نب لضفلا



 نورشعلاو يناثلا بابلا

 فصلا يف وهو هتالص تضقتنا اذإ ىلصملا ىف

 كلذ وحنو اهأدتباو هتالص عطق وأ سجن هبوثو يلصي ناك وأ

 يف رمتساو مرحأ اذإف { هثلث يف وأ فصلا طسو يف وهو مامالا ءارو مرحي نمعو

 ملعي نا هيلع لهو هيلي نم ىلع عطقي له 0 هيجوتلا ددريو هجوي عجرف عطق ةءارقلا

 دق وأ عشخ دق وأ ةءارقلا يف مامالا ناك اوعطقي نأ ةالصلا عطق اذإ ؟ هبنج ىلإ يذلا

 . فصلا نم هجارخإ مهنكمي الو } مهتالص يف اسأب مهيلع ىرأ امو ، دجس

 اماف ۔ هللا هظفح ۔ يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نم باوج : ةلأسم

 . هلك مامالا افق ذخأ ناك نإف { ءوضو ريغ ىلع وهو . مامالا افق نع يلصي يذلا

 لوق ضعب ىف ضقنلا مهيلع نا تفرع دقف ث ائيش مامالا نم فصلا لني ملو

 اداس ناك اذإ اضقن موقلا ىلع ىري ال اضعب نأ يدنعو { يدنع ايف نيملسملا

 . ةمات لوقلا رثكأ يف مهتالصف ائيش مامالا نم اولان دق موقلا ناك نإو © ةجرفلل

 يف ناكو ، فصلا نم طسو يف مامالا فلخ يلصي ناك لجرلا نع : ةلأسم

 : لاق ؟ ضقن هفلخ نم ىلع له & ىلص ىتح ملعي ملو & تاساجنلا نم ءيش هبوث
 : لاق نم لاقو ،© ضقنلا هيلع : لاق نم لاقو ، هيلع ضقن ال لاق نم لاق دق

 نإف : تلق & ضقنلا هفلخ نم ىلع : لاقف { ابنج وه نوكي نأ الإ & هيلع ضقن ال

نإ : لاق ؟ هلايشو هنيمي ىلع نمف هبوث سم نم ىلع ضقني له ، ةساجن هبوث يف ناك



 نأ الإ ؛ هيلع ضقن الف ، هيلع ضقن الف بوثلا نم افورعم ةساجنلا عضوم ناك

 هسمو اهنيعب ةساجنلا فرعت الو اسجن بوثلا ناك نإو 0 اهنيعب ةساجنلا سمي

 . هتالص يف هيلع ضقن ال هنا : لاق نم لاق دقو : لاق . ضقنلا هيلعف & بوثلا

 . ضقنلا هيلع نوكي مث ، بوثلا نم ةساجنلا سم هنا ملعي ىتح

 نيبو يلصملا نيب ناك اذإ هتلأسو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ال : لاق ؟ هتالص دسفت له .0 هوتعم فصلا

_ ١١٢١ .



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ةبثولا ىنف

 © رثكأ وأ ةعكر 0 ءيش مامالا ةالص نم هتوفي لجر يف لوقت ام : هل تلق

 ؟ ءيش نود ءيش يف صاخ كلذ مأ هتالص عيمج يف هتاف ام لدبأ اذإ موقي نأ هيلعأ

 نم ءيش هتاف اذإ ، كلذ هيلع نا : لاق نم لاقف { افالتخا كلذ يف نا ؛ يعم : لاق

 لقأ ناك ولو " هتاف ام هتاف اذإ هنا : لاق نم لاقو © ىلوألا تايحتلاو نيتعكر ةالصلا

 يف هيلع ءيش ال هنا : لاق نم لاقو . كلذ هيلعف ىلوألا ةعكرلا ريغ ناك ام كلذ نم

 . اهنم ءيش هتاف اذإ { تاعكرلا نم كلذ

 ثالث هتافو ، ةدحاو ةعكر مامالا عم كردأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ ال مأ ىلوألا تايحتلا هتتاف اذإ هيلع بجت يتلا ةموقلا كلت هيلع بجت له © تاعكر

 . هيلع بجحت ال لوقلا ضعب يفو ، لوقلا ضعب يف هيلع بجحت اهنا ؛ يعم : لاق

 . معن : لاق ؟ ىلوألا لثم اذه نوكي له ث ةدحاو ةعكر هتتاف نإف : هل تلق

 اهنم هتاف دقو ز مامالا ةالص يف لخد نمف ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم .

 { ءيش لك يف ةموقلا كلت موقي نأ هيلع سيل نا لوقلا ضعب يف جرخي هنا & ءيش

 دنع نيتلوألا نيتعكرلا يف موقي نأ هيلع : ليقو ك عضوم لك يف موقي نأ هيلع : ليقو

 . كلذ ىوس اهيف هيلع سيلو 0 ىلوألا تايحتلا نم مامالا مايق

 رخآ يف دوجسلا يف مامالا عم ةالصلا يف لخدي لجرلا تيأرأ : تلق : ةلأسم

. ١١٣



 اهب ماق يتلا ةموقلا كلت موقي نأ هتالص ىضق اذإ هيلع له 0 عوكرلا يف وأ © ةعكر

 : لاق ؟ مامالا عكري نأ لبق مايقلا يف لخد اذإ الإ هيلع سيل مأ © دوجسلا نم مامالا

 يف ناك نإو ث أرقي موقي هنأل ؛ عوكرلا كردأ اذإ © ةموقلا كلت هيلع نأ ؛ يعمف

 دوجسلا وأ دوعقلا نم مامالا اهب موقي يتلا ةموقلا هتتاف دقف { ةءارقلا عضوم

 سيلف ، عوكرلاو ةءارقلا ىلإ موقي نأ ةلاحم الف & دوجسلا يف هكردأ اذإ امأو 3 اهموقيف

 . يدنع اذه ريغ ىرخأ ةموق انهاه

 ذاعتساو مرحف 7 راهنلا ةالص يف 5 مامالا فلخ ىلص نمع هتلأسو : ةلأسم

 نأ يسنو ث هعم ملس مامالا ملس املف { ةالصلا نم ةعكر لوأ ي مامالا عم عكرو

 ادمعتم ناك نإو { ايسان ناك نإ هيلع لدب ال : لاق ؟ ةءارقلا نم هتاف ام لدبي موقي

 اهيف رهجي ةالص ىف ناك نإف : تلق ث ةالصلا ةداعإ هيلعف ةءارقلا يف لدبلا كرتل

 ؟ لدبي ملو ملس ىتح يسن وأ أرقي ملو . ةءارقلا نم ائيش عمسي ملف ‘ ةءارقلاب

 . ةالصلا ةداعإ هيلع : لاق

 نولصي مهو . موق ىلإ ءاج لجر نعو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 لدباف ماق مث ، مهتالص ةيقب موقلا عم ىلصف ، ثالث وأ نيتعكرب هوقبس دقو { ةعامج

 ؟ هتالص يف هيلع ىرت ام { ةريبكتب مقي ملو دعقو { هتتاف يتلا ثالثلا وأ نيتعكرلا

 نإف { ةريبكتب مقي ملو ، ةعكر وأ نيتعكر لدبأو ةعايجلا ين نيتعكر ىلص اذإ : لاق
 نإو ث قافتإب هيلع ةبجاو مهعم لخد نيح { ىلوألا ةدعقلا نم اهوماق يتلا ةموقلا

 يف هيف لخد يذلا مايقلا دح ىلإ لصي نأ هيلع هنأل ؛ لدبلا هيلع تيأر & كلذ كرت

 نإف . تاعكر ثالثب هوقبسو ةعكر اولص دقو . مهعم لخد ناك نإو . ةالصلا

 ىلإ لصي ىتح موقي هيلع نإ : لاق نم مهنم ث هيلع ةموقلا مازلا يف مهنيب فالتخالا
 ةدعقلاب هوقبس اذإ الإ هيلع سيل : موق لاقو ث ةالصلا يف لخد ثيح 0 مايقلا

 { مامالا عم هيف لخد يذلا دحلا ىلإ لصي ىتح لدبلا متأ اذإ موقي هنا يأرو ، ىلوألا

 ثيح نم لصي نأ لبق هريغ وأ مايق نم ائيش اهنم صقناف © ةالصلا مامالا عطق نإف

 كلت لدب هيلع نا ، هتالص لصي ملو لق ولو ث هيلإ لصو يذلا دحلا يف لخد

. ١١٤



 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . ةالصلا

 تاولصلا عيمج يف بجت كلذكو ؟ ال مأ ةبجاو يهأ ةبثولا نع تلأسو : ةلأسم

 ةبثولاف ۔ تفصو ام ىلعف ؟ مالك ريغب مايق { اهتفص فيكو © ةالص نود ةالص ي مأ

 موقي نأ اهتفصو 0 مايقلاب مامالا هقبسف © ةالصلا نم ءيش هتاف نم ىلع رثألا اهب ءاج

 دعق ©} هلصفم ىلإ وضع لك عجرو ماق اذإف هلوسرو هدبع ىلإ لصي نأ دعب ةريبكتب

. (عجر) . ملسو تايحتلا متأو ةريبكت الب





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةعامجلا ةالص يف لوخدلا يف

 . هيف فلت ، باتكلا ةحتاف مامالا أرق دقو ، مهتالص يف موق عم لخد نإف
 نم ، لاق نم لوق هللادبع وبأ هب ذخأي ناك يذلاو ، عمتسي مأ باتكلا ةحتاف أرقيأ

 ةءارق يف لخدو ، باتكلا ةحتاف نم مامالا غرف دقو { مهتالص يف لخد اذإ : ءاهقفلا

 ةءارق نم همارحإ دعب نم كردأ اذإ عاتسالا هيزجيو & عمتسيو تصنيلف ث ةروسلا
 © ةيا نم لقأ مامالا ةءارق نم همارحإ دعب كردأ نإو © اهب ىزتجإ { ةدحاو ةيآ مامالا

 . باتكلا ةحتاف أرقيو ةالصلا نم يقب ام متيف موقي نأ ملس اذإ هيلعف

 ةالصل ماقأ دقو } دجسمب رباج عم تررم : لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 فصلا كرتو هبحاصو رباج رخاتف { ةليوط ةروس حتفتساو هعم لخدف { ةادغلا
 . توفت ةادغلا ةالص نإ : لاق فرصنا الف ك هدحو ىلصو

 همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع بسحا : لاق رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 متي مل دعب وهو { اوعكرو ةءارقلا وه فناتساف { موق ةالص يف لخد نميف ۔ هللا

 كردأ اذإ : لاق © هدحو عكرو وه غرفو ، عوكرلا نم مهسوؤر اوعفرو ث ةءارقلا

 رثا يف دجوي دقو { هيلع ساب الف { هدوجس يف دجسو © دجسي مل مئاق وهو مامالا

 نإ هنا ، مارحالا دعب ةءارقلا يف لخدف { عوكر موق ةالص يف لخد نم نا 0 اذه ريغ

 بحأ لوألا يأرلاو ، ةالصلا فنأتسا مهكردي مل نإو سأب الف عوكرلا يف مهكردأ

مل اذإ هنا : ليق دقو ۔ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نعو ؛ هريغ نمو . يلا



 عبتي امنإو ، هتالص تضقتنا أرق نإف 0 أرقي نأ هل سيلف ث ائيش ةءارقلا نم كردي

 ادعاق وأ ادجاس وأ اعكار مامالا ناك مرحي نأ دعب { هيف كردي يذلا دحلا يف مامالا

 . ملعأ هللاو ، امئاق وأ

 متي هنا ىجر نإف { ميقملا ماق مث ، دجسملا يف ةضيرف يلصي أدب نمو : ةلأسم

 © عفشلا ادع دق ناك نإو { مامالا ةالص يف لخدي مث { ةلفان تناكو ايهمتا نيتعكر

 نب دمحم لاق : هريغ نمو . مامالا عم لخدو كلذ عطق © ةالصلا لوأ ف وه وأ

 لخديو ، ملسيو ارتو اهلعجيلف اعفش متيال نأ فاخ نإ : حبسلل

 . ةالصلا ين مهعم

 لاق دقف { مامالا عم ةالصلا نم ةعكر رخآ كردأ نمعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 اذإ : لاق نم لاقو ث ءاعدلاو دهشتلا نم مامالا لوقي ام لوقي نأ هل زوجي : لاق نم

 نإو ث هللا ءاش نإ زئاج كلذ لكو حبس ث هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشاو ىلإ لصو

 حيبستلاو ، كلذ هل زئاجو 3 هتالص دسفت ال : لاق نم لاق دقف ، تايحتلا ددر

 . انيلإ بحأ
 نع بوبحم نب دمحم لأس رثؤملا ابأ نأ ناسغ يبأ نب دمحم ينثدحو : ةلأسم

 دجسيو عكري هنا الإ { ائيش امهيف أرقي ملف ، رصعلاو رهظلا مامالا فلخ ىلص لجر
 . ةداعإ هيلع سيل هنا : ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لاق ؟ربكيو

 نم لاقف ؟ عوكرلا مامالا عم كردي يذلا ين فلتخاو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 © ةءارقلا يف هيلع ةداعإ الف © ةءارقلا كردي ملو 5 مامالا عم عكرو مرحأ اذإ : لاق

 ٨ راهنلا ةالص يف كلذ هيزبي : لاق نم لاقو . راهنلا وأ ليللا ةالص يف كلذ ناك

 ؛ راهنلاو ليللا ةالص يف كلذ هيزجي ال : لاق نم لاقو © ليللا ةالص يف هيزجي الو

 { مامالا عوكر دعب همارحإ ناك اذإ امأو { مامالا عوكر لبق همارحإ نوكي ىتح

 نا : لوقلا ضعب يف كلذ جرخيو . راهنلا وأ ليللا ةالص يف ناك © كلذ هيزجي الف

 نم ةيا رادقم عمسي ىتح مامإلا لبق همارحإ ناك ولو © ليللا ةالص ي هيزبجي ال كلذ

 نم لاقو & تايآ ثالث رادقم عمسي ىتح هيزجي ال : لاق نم لاقو © مامالا ةءارق
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 هيزجي ال : لاق نم لاقو ، دمحلا فصن أرقي ىتح . راهنلا ةالص ىف هيزجي ال : لاق

 . ةءارقلا ةداعإ هيلعف الإو © اهرثكأ أرقي ىتح

 - هللا همحر دوعسم نب هللادبع يبحاص دوسألاو ةمقلع نع انغلبو : ةلأسم

 هتاف ام لعجف . هتاف ام اهدحأ ىضقف © ةالصلا ىف هعم الخدف .{ امامإ اكردأ انا

 ١ فنأتسيو 0 هتالص لوأ هتاف ىذلا اهدحأ لعجو . هتاف ىنلا وهو هتالص لوأ

 لعجي نأ { اندنع باوصلاو 3 اعيمج ايهعينص زوجف ، دوعسم نب هللادبعل كلذ ركذف
 دقو 5 مامالا ةالص نم لواألا وهو { هتاف ام يضقيف ، مامالا ةالص رخآ هتالص رخآ

 . يغبني ام ىلع هانرسف

 ذخا انأ : لاق هنأ هللا همحر هللادبع نعو رباج يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 هنا ، ةرخآلا تايحتلل اودعق دقو مهتالص رخآ يف مامالاو ءاج اذإ لجرلا نا { لوقب

 : لاق نم لاقو & تايحتلل دوجسلا نم مامالا دعقيو وه مرحي ىتح مهعم لخدي ال

 © يلإ بحأ لوقلا اذهو ، كردأ دقف ى مامالا ملسي نأ لبق هسفن تايحت ىضق اذإ

 نع كسمأ تايحتلا مامالا ةالص يف لخدي يذلا اذه أرق اذإ : لاق نم لاقو

 لب : لاق نم لاقو { هب قبس ام وه يضقي مث ز مامالا ملسي ىتح فقوو { ءاعدلا
 حبسي ليق هنا } يعمو : هريغ لاق 5 هللا ءاش نإ نسح كلذ لكو ى مامالا لثم وعدي

 لاق اذإ ، ددري : حبسملا نب دمحم لاق . مامالا ملسي ىتح 0 هللا ناحبس : لوقب

 ددري © هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 انكساو رانلا نم انجن مهللا : لوقي © رانلا نم ةاجنلاب اعد هتاف ام ىضق اذإف ، اذه

 . رانلا باذع كتمحرب انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يفانتآ انبر مهللا ؤ ةنجلا

 نم ءيش هقبسي نا فاخو نذؤملا ماقأ دقو { دجسملا لخد لجر نعو : ةلأسم

 هللاو . اضقن هيلع ىرن ايف ، هجوي مل ناك نإف ث انيلإ بحأ هناف هجويلف © ةالصلا
 هللا ناحبس : لاق ، هجو اذإ عوكرلا كردي ال نا فاخ اذإ : هريغ لاق . ملعأ

 . ملعأ هللاو { رثألا ي هاندجو ايف ، يلع نب رهزأ نع يور اذكه 5 مرحأو

 © عكار مامالاو مرحأو هجوف مامالا ةالص يف لخد ، لجر نع هتلأسو : ةلأسم
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 ةداعإ نع هيزبي له © عوكرلا نم هسأر مامالا عفري نأ لبق © مامالا دنع عكر مث

 ؛ يدنع ايف كلذ ليق دق : لاق ؟ راهنلا ةالص يف وأ ليللا ةالص يف ناك { ةءارقلا

 هيف رهجي ال ايف هيزبي : ليقو ث ةداعالا هيلعو ، لاح لك ىلع كلذ هيزجي ال ليقو

 © مامالا ةالص نم ةءارقلاب هيف رهجي ايف هيزجي الو ، مامالا ةالص نم ةالص ين ةءارقلاب
 . ةيا ردق وأ { اهقوف امف ةيآ مامالا ةءارق نم كردي نأ الإ

 يف مامالا ذخأو ، عوكرلل طاطحنالا يف ذخأو مرحأو هجو نإف : هل تلق

 نا لبق وأ © ىلوألا ةدجسلا يف مامالا كردأو عوكرلا ىضقف © عوكرلا نم ءاشتنالا

 هيلع نوكي الو { هتالص متتو مامالا عم ةالصلا كردأ دق نوكي له . اهيف لخدي

 دقف ض مامالا عم عوكرلا هل تبث اذإ : لاق ؟ كلذ لوقي نم لوق يف ةءارقلا ةداعإ

 : لوقي نم لوق يف ؛ يعم . ةالصلا كردأ

 : لاق ؟ ال مأ كدنع عوكرلا هل تبثي كل تفصو يذلا اذه ىلعف : هل تلق

 . ةءارقلا يف هكردأ الو ، هعم عكري ملو } عوكرلا ين مامالا كردي مل اذإ هنا ؛ يعمف

 يئ مامالا عم يضميو عوكرلا يف لخدي ال هنأل ؛ مامالا عوكر ىلإ اهب الغاشتم ناكو
 امنإو 5 مامالا عم هادتبم لوأ يف هنم مامالا جرخ دق ادح لمعي ال هنأل ؛ دوجسلا
 . همارحإ نيح يف هيف مامالا ايف لخدي

 مامالا جرخ دق يذلا عوكرلا يف لخدو ، دمعت وأ كلذ لهج نإف : هل تلق

 ىضق دق مأ لدبلا هيلع نوكيأ © هتالص ىضقو لوألا دوجسلا يمامالا كردأو 5 هنم

 لخدي نأ لبق عوكرلا نم مامالا جرخ اذإ اماف : لاق ؟ لبقتسملا يف هب رمؤي الو كلذ

 روذعم ريغ يدنع وهف 0 مامالل افالخ كلذ دعب هيف لخدف 0 هيلإ ربجي وأ 5 هيف وه
 يف مامالا نأ ىلع عوكرلل وه رخ اذإ امأو © يدنع هتالص دسفتو & دمعب الو لهجب

 © عوكرلا نم امئاق اذهو اعكار . اذه اقفتاف { عوكرلا نم مامالا اشنأو ، عوكرلا

 مامالا متأ اذإ & عوكرلاو ةءارقلا ديعي نأ بحف ى عكرو ى كلذ ىلع ىضمف

 اضعب نا © يعمو . لوقلا ضعب يف كلذ هيزبي نا توجر متي مل نإو © ةالصلا

 مامالا عم عوكرلا هتافف . عوكرلا يف ائيش مامالا عم لمعي مل هنأل ؛ كلذ هل ىري ال
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 مل { هيف وهو مامالا عم لخد ام دودحلا نم مامالا ةالص نم كردي امإ و ى ةءارقلاو

 نم مامال ١ عم تكردا يذل ادحلل يعم اكردم نوكي كل انهف © هنم جرحي

 . مامالا ةالص

 مرحأو هجوف ‘ ةضيرفل ١ يلصي ماق لجر نعو : ةلأسم . باتكل ١ ريغ نمو

 نأ هب ىلوأ ام {. كعم ىلصأ نأديرأ ينإف اذه اي : لجر هل لاق مث . ةءارقلا ف ذخأو

 يذلاف ؛ تفصو ام ىلعف ؟ ءىدتبيو هتالص عطقي وأ { وه ايك هتالص ىلع يضم

 كلذ نإ : ليق دقو © هعم لخد نمل امامإ نوكيو { هتالص ىلع يضمي نأ هب رمؤي

 مؤي : هل لاقو © ةالصلا يف هعم لخد رخآ ءاجف ، ةالصلا يف لخد دق ناك اذإ { زئاج

 دعب ايلص مث { ةالصلا عطق نإو 3 اعيمج ايهتالص تزاج ، كلذ ىلع هب ماف . هب

 . ةمات اهتالصف 0 اعيمج كلذ

 تنأ تأرقف { ةروسلا ةءارق يف وهو { مامالا تكردا اذإف ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ةءارق ىلإ رظنأ نكلو 7 ةءارق ف تنا رظنت الف اهأرقت مل وأ ] باتكلا ةحتاف

 رثكأ وأ ، ةدحاو ةيآ مارحإلا ةريبكت تنا تربك نأ دعب أرق دق مامالا ناك نإف { مامإلا

 ديعت نأ كيلع سيلو { ةعكرلا كلت ين مامالا ةءارق كتأزجأ دقف ؤ كلذ نم

 ملس اذإف ، مارحالا ةريبكت تنا تربك نأ دعب ةيآ أرقي مل مامالا ناك نإو ؤ اهتءارق

 دعقت مث ةروسو باتكلا ةحتاف أرقتف موقت . ةعكرلا كلت ةءارق تنا ضقاف مامإلا

 & ةءارقلا كتاف امنإو ، عوكرلا مامالا عم تكردأ دق كنأل ؛ دعاق تناو & ملستو

 . ةالصلا يف كتاف ام ديعت امنإف

 . يلصي مامالاو دجسملا لخد لجرو © دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلأسم

 م أ ؟ كردأ نإ مهعم دجسيأ © ةدجسب هوقبس دقو & مرحأو هجوف 3 هعم لخدف

 هذه ءاضق عضوم نياف كلذ هل زاج نإو ؟ نيتدجسلا نيب قرفي نأ هل نوكي ال

 ىضقو . اهدجس نيتدجسلا دحأ كردأ ولو ، ةالصلا لصوي نأ هلف ؟ ةدجسلا

 هيلع سيلو ى ملسو تايحتلا متأ دقو { اهكردأ يتلا ةدجسلا عضوم يف اهيلع يقب ام

. ملعأ هللاو 6 عضوملا اذه ف ةبثو



 7 مامالا عم دجسف مامإ عم يلصي ناك نميف لوقت ام ؛ هنعو : ةلأسم

 لح اےھنيب نكي مل ام ى اهدجسي عجري نأ هلأ ئ مايقل ا دح ف راص ىتح ةدجس يسنو

 هتالصو مامالا قحليو ٠ اهدجسب عجري نأ هل . معنف ؟ ال مأ اهدحأ هيف سيل

 نم اذه موقي نأ لبق عكر وأ مامالا دجس نإو 0 مايقلا ين مامالا كردأ اذإ 5 ةمات

 . ملعأ هللاو فالتخا هتالص يفف { ةدجسلا

 فرعي نمموهو { ةيآ كردي ملو ‘ مامال ا ةالص ف لخد نميف ؛ هنعو : ةلأسم

 باتكلا ةحتاف وأ ك اهدحو باتكلا ةحتاف لدبي ام لدبي نأ دارأ نإف © تايآلا

 نم لوق ىلع ] ةروسلاو باتكلا ةحتاف لدبأ © ةمات ةيآ كردي ملو مرحأ اذإف 3 ةروسو

 . ملع أ هللاو ، لدبلا همزلي مل ضعبو { كلذ همزلي

 ةالص نم ارتو كردي لخادلا يف اوفلتخاو فارشالا باتك نم : ةلأسم

 رمع نبا ناك ، وهسلا دوجس هتالص نم غرف اذإ دجسي : ةفئاط تلاقف . مامالا

 سوواطو ءاطع نع كلذ يورو كلذ نولعفي ، يردخلا ديعس وبأو ريبزلا نباو
 { ةنيدملا لهأ نم راصمألا ءاهقف رثكأو ، ركب وبأ لاق {ك قاحسا لاق هبو { دهاجمو

 كلذ نع ىورو . وهسلا دوجس هيلع سيل : هباحصأو يعفاشلاو ةفوكلا لهأو

 ، لوقن هبو : ركب وبأ لاق . نيريس نباو نسحلاو بيسملا نب ديعسو كلام نب سنأ

 ركذي ملو «ومتاف مكتاف امو اولصف متكردأ ايف» : ةي هللا لوسز لوق هيف ةجحلاو

 . وهسلا دوجس

 ، وهسلا دوجس انهاه انباحصأ لوق يناعم يف يل نيبي ال : ديعس وبأ لاق
 اثالث ارتو مامالا ةالص نم كردأ نمو ، وهسلا دوجس عضوم يدنع اذه سيلو

 هتاف اك © هتاف ام لدباأف ماق مامالا ملس اذإف { اهنم كردأ ام ةالص دعب متأ ةعكر وأ

 دوعق وأ دوجس وأ عوكر نم مامالا كردأ ثيح ىلإ دهشتو هدوجسو هعوكرو ةءارقلا

 لصيلف» : ةي يبنلا لوق ليواتل 5 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي اذكه . مايق وأ

 . «هتاف ام لدبيو كردأ ام

 ماقف ] مامالا هب هقبس دق لدب هيلع ناك نمو : هل تلق ؛ هريغ نمو : ةلأسم
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 ملسي نأ لبق ةءارقلا يف لخد اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ مامالا ملسي نأ لبق ايسان لدبي

 نا ؛ يعمف ةءارقلا يف لخدي نأ لبق مامالا ملس نإو ث ةداعإلا هيلعف 0 مامالا

 . هتالص ىلع ةمات هتالص

 ىلإ لصي نأ لبق مامالا عكري نا فاخو دجسملا لخد نمع هتلأسو : ةلأسم

 دوجسلاو عوكرلا نم ماق اذإف ، دجسملا لوأ يف عكريو مرحي نأ هل زوجي له © فصلا
 هنا كلذ ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ عنصي فيك مأ 5 أرقي وهو ، فصلا ىلإ فحز

 ىلإ يشميو © كلذ زيجي الاضعب نأ بسحأو 5 هوزاجأو ى ملعلا لهأ ضعب هلعف

 ول هنا زوجي ، كلذ زيجي يذلاف : هل تلق . هتاف ام لدبيو ، كردأ ام يلصيو فصلا

 فصلا نيبو هنيب ناك اذإ كلذ زيجي مأ اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ فصلا نيبو هنيب ناك

 ١ كلذ تبل اذإ هنا يل عقيو ، ادح كلذ يف ملعأ الف : لاق ؟ اعارذ رشع ةسمخ

 . تقولا كلذ يف مامالا ةالصب ةالصلا زوبت ثيح وأ 5 مامالا فلخ ناك ثيحو

 © موق ةالص ضعب كردأف ملسأ لجر۔رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نأ هيلع نا لوقلا ضعب يفف ؟ اهتقو نم كردأ ام هيلع امنإ وأ ، هقبس ام لدب هيلعأ
 تافىتح ةراهطلا ين ناوتي مل ام لوقلا ضعب يدنع جرخيو ، اهتقو تاف ولو اهيلصي

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) . اهنم هيلع لدب الف 3 اهتقو
 ادعاق هدجيف { مامالا ىلإ يهتني لجرلا يف اوفلتخاو ۔ فارشالا باتك نمو -

 يرونلا نايفسو سنأ نب كلام ناكو 5 مامالا عم سلجيو ربكيف 5 هتالص رخا يف

 موقي : يعفاشلا لاقو 3 ماق اذإ ربكي : نولوقي هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو

 كلذب ماق اذإ : دامحو مكحلا لاقو . لوألا همارحإب يلصيو مارحإ ريغب

 . ةريبكتلا ثدحأ

 © قافتالا ىنعمب ، انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 لك ىلع هيزجي همارحإ نا { رخآلا دوعقلا يف هعم دعقو 0 مامالا عم مرحأ اذإ هنا

 } رخآلا دوعقلا وهو ، دحلل هكاردا يف فالتخالا ىنعم يدنع جرخي امنإو ، لاح

 دوعق عم دعقي ىتح هل متي الو ، دحلل اكردم نوكي ال هنا : مهلوق ضعب يفف
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 عم دهشتلا كردأ اذإ هنا : مهلوق ضعب يفو & ءيش مامالا دوعق نم هتوفي الو { مامالا

 نم مامالا جرخ نإو ى كردأ (مامالا ينعأ) © دهشتلا نم غرفي نأ لبق مامالا

 ةالصل اكردمو دحلل اكردم نكي مل ام ، هدهشت نم وه غرفي نأ لبق { دهشتلا

 ىنعم ىلع © ةالصلا نم هقبس امب يتأي نأ هيلعو هلو ، ةعمج وأ مامت وأ رصق نم مامالا

 © ةعمج يلصي مامالا ناك نإو { مامالا متيو هرصقي ناك نإ ماهلا نم هيلع مامالا توبث

 . مامالا ةالص نم كردي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . كلذ هابشأ وأ
 يرصبلا نسحلا لاق كلذك . دهشتي ال : ةفئاط تلاقف . مامالا سولجب سلبيو

 . حابر يبأ نب ءاطع نع نع انيور . رانيد نب رمعو لوحكمو يعخنلا ميهاربإو

 . يروثلا نايفسو يرهزلاو عفان لاق هبو { دهشتي : لاق هنا

 دوعق كردأ اذإ هنا © انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ىلإ ، دهشتلا هيلعو هل نإف & كلذ نم لقأ وأ { ةمات ةعكر نع هيف هعم لخدو مامالا

 ىوس ايف مهلوق يف فالتخالا يناعم يف جرخيو { ةلي هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو
 ديزي ال هنا مهلوق ضعب يفف © مامالا لعفي امب مامالا عم ءاعدلاو { دهشتلا نم كلذ

 مهفوق ضعب يفو 0 مامالا ملسي ىتح تكسي الو حبسي نكلو 4 لوألا دهشتلا ىلع
 يف هعم هلوخد يف قافتالا يناعمب مامالل عبتي هنال ؛ مامالا لعفي ايك دهشتيو وعدي هنا
 زاج امو { اهلوأ نم هتالص ءىدتبي نأ نود ةالصلا نم ءيش ي وأرتو يف ةعكر وأ دح

 هعابتا عضومو ث مامالا ةالص عضومل قافتالاو ةنسلا توبثل مامالا عم لوخدلا هل

 هكردي يذلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . مامالل عبت وه كلذكف 2 مامإلل

 رمع نع اذه ىور ‘ هتالص لوأ هلعجي : ةفئاط تلاقف . مامالا ةالص نم مومأملا

 يرهزلاو ءاطعو لوحكمو ءادردلا يبأو بلاط يبأ نب يلع نعو باطخلا نبا
 كردأ ام لعبي : ةفئاط تلاقو © ينزملاو قاحساو زيزعلادبع نب ديعسو يعازوألاو
 نيريس نباو دهاجم لاق هبو ، رمع نبا لاق كلذكو ، هتالص رخآ مامالا عم

 لوقلاب : ركب وبأ لاقو ، لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو

 . لوقأ لوألا
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 رخآ مامالا ةالص نم كردأ ام لعجي هنأ انباحصأ لوق ةماع يف : ديعس وبأ لاق

 ليق ام ىنعم هبشي يدنع كلذو { مامالل عبت وهف 0 مامالا ةالص رخا اهنأل ؛ هتالص

 هنا { اصوصنم مهلوق ف ملعأ الو «هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف» : أي يبنلا نع

 ىلص اذإ ميقملا يف كلذ هبشي ام ىنعم الإ اهيلع ينبيو ث هتالص وأ ةالصلا نم لعجي

 لاقف { اذه ىنعم هبشي ام انهاه مهلوق نم جرخي هنإف ، هتالص نم ةعكر رفاسملا عم

 ةهينه دعقيو ث مامالا عم اهكردأ يتلا ةعكرلا هذه ىلإ اهفيضي ةعكرب يتأي : لاق نم

 : لاق نم لاقو 5 هتالص رخآ اهلعجي نيتعكرب يتأي مث ، دوعقلا ىلع لصحي ام ردق

 رخآ يه اك هتالص رخآ ةعكرلا هذه لعجيو { اهلوأ نم هسفن ةالص ث ةالصلاب يتأي
 . مامالا ةالص

 يف مامالا عم ةالصلا يف لخد لجر يف كلوق امو : هل تلق ۔ باتكلا نمو
 كش 0 اهتءارق ىضقو 5 ةرخآلا تايحتلل مامالا دعق الف { ةثلاثلا ةعكرلا يف برغملا

 هقحلو هل حبس نا هدنع لخد يذلا لهجو { ةعكرب ماقف ، ةدحاو ةرم الإ دعقي مل هنا
 لدبأن ماق مامالا ملس الف { ةيناث تايحتلا هعم أرقو & اهمتأ ىتح ةعكرلا يف

 ؟ لاحلا ىلع الإ مامالا اذه دنع ةعكرلا ةدايز هرضت الو { هتالص متت له . نيتعكرلا

 ةدايزب هتالص مامت يل نيبي الف 5 ةدايزلا نم ملعو نيقي ىلع ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 . ملعلا ىلع ةعكر

 لخادلا هجوف ، ىلوألا تايحتلا يف دعب وهو مامالا كردأ نمعو : ةلأسم

 هقبس ام ىضقف ماقو { مامالا عم تايحتلا أرقف دعقو 5 هنم الهج دمحلا أرقو مرحأو

 امنإ ناك اذإ © ليق ام ىلع هتالص دسفت هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ث مامالا
 اطايتحا أرقو ث هل زئاج كلذ نأ نظي ناك اذإ هنا وجرأو { دعاق مامالاو مرحأ

 مامت نم يدنع ىرعتي ال نأ وجراف { لدبلا نيح اهعضوم يف ةءارقلاب ىتأو © هتالصل
 تاي مل هنال ؛ هتالص حالص ىلإ دصاقلا وأ لهاجلا رمأ نم ليق ام ضعب يف هتالص

 سيلو ، دح ةءارقلا نا : ضعب لاق امتإو ، مهلوق يف عامجالا يف هتالص يف هداز دحب

 . ملعأ هللاو ، عامجالاب يدنع كلذ
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 هنأ ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نمو : ةلاسم

 نوكي ال يذلا تقولا يف اوفلتخاو «اهكردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم» : لاق

 لاق هبو ، كردأ دقف عوكرلا كردأ نم : دوعسم نبا لاق ؟ ةعكرلل اكردم ءرملا

 يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفسو نارهم نب نوميمو بيسملا نب ديعسو رمع نبا

 يلع نع انيورو © نامعنلا كلام بهذم اذهو ، قاحساو روث وبأو لبنح نب دمحأو
 ديمحو ةداتق لاقو ، ةدجسلاب دتعي الف ةعكرلا كردي ال نم : الاق اهنا دوعسم نباو

 © كردأ دقف © هسأر مامالا عفري نأ لبق هيتبكر ىلع هيدي عضو اذإ : يأرلا باحصأو

 ةريره وبأ هلاق ناث لوق هيفو . اهب دتعي الف ، هيدي عضي نأ لبق هسأر مامالا عفر نإو
 : يبعشلا هلاق ثلاث لاق هيفو © ةعكرلا كلتب دتعي الف اعوكر موقلا كردأ نم : لاق

 عكر نإف ، هسأر مامالا عفر دقو مهسوؤر اوعفري ملو { رخآلا فصلا ىلإ تيهتنا اذإ

 © هسأر مامالا عفري نأ لبق ربكأ اذإ : ىليل يبأ نبا لاقو أ ضعب ةمئأ مهضعب نإف

 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق . مئانلا ةلزنمب مامالا ناكو 3 مامالا عبتا

 نوكي ام هب ديرأ امتإ هلك لصفلا اذه يف هاكح ام هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 هنا يدنع اذكهو ث هنودب مامالا ةالصل اكردم نوكي الو { مامالا ةالصل هب اكردم

 كردي نأ الإ } مامالا ةالصل اكردم نوكي ال هنا (انموق ينعأ) مهلوق يناعم يف جرخي

 يف مامالا ةالصل اكردم هب نكي مل كلذ نود ناك امو 3 هتالص نم ةمات ةعكر

 اهلوأ نم هتالصب تاي مث ، كردأ ام مهلوق يف مامإ عم لصيلف ةعامج الو 3 ةعامج

 ىنعمب محلوق يف جرخي هنإف { انباحصأ لوق يناعم ين امأو ، ةعكر كردي مل ام

 3 هيف هعم لخدو ةالصلا دودح نم ادح مامالا ةالص نم كردأ نم هنا 5 قافتإلا

 نم اهنم كردأ امب دادتعالاو } اهنم ىضم ام ماب هتالص ىلع ىنبو هماهئإ هل اتباث ناكو

 مامالا عم كردأ نمف ث ةالصلا نم رخآلا دوعقلا مهدنع دودحلا رخاو ادعاصف دحأ

 هلك ىضم ام لدبأ ةعمج ناك نإف ، ةالصلا كردأ دقف { ةالصلا رخآ يف دوعقلا مهعم

 ةالص هيلع تبث ايقم مامالاو ارفاسم ناك نإو ث ةعمجلل مامالا ةالصب ةءارقلاب ارصق

 : ةلي يبنلا لوقل دح رخآ وهو 3 ةالصلا دودح نم دح ىف هعم لخد اذإ 4 ماتلا
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 دح كرت ةالصلا نم زوجي ال هنا ، مهايإو انعامجالو «هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف»

 نم هنا تبث ، هب الإ ةالصلا متت الو ، هكرت زوجي ال هنأ تبث اذإو } اهدودح نم

 . «هتاف ام لدبيلو كردأ ام لصيلف» : ةلي يبنلا لاق يذلا ةالصلا

 وه مرحاف مامالا ةالص يف لخد لجر يف ليقو ۔ باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 مرحأ يذلا دحلا كلذ نم مامالا جرخ مث { ةالصلا دودح نم دح يف ، مامإلاو

 يذلا دحلا كلذ يف هعم لخادلا لخدي نأ لبق نم ناث دح ىلإ هيف وهو © هعم لخادلا

 هيف لخد يذلا يناثلا دحلا يف مامالا عم لخدي نأ اذه ىلع رمؤي اذه ش هيف هكردأ

 اذه يف لخادلا لخد نإو { هيف مامالاو { مامالا عم هيف اذه لخدي نأ لبق نم مامالا

 نأ لبق نم هيف مامالا عم لخدي ملو ث هيف مامالا فلخ مارحالا كردأ يذلا دحلا

 رمؤي يذلاو © دحلا كلذ يف مامالاو { مامالا فلخ مرحأ اذإ 5، ةمات هتالصف هنم جرخي

 مامالا يذلا دحلا يف لخديو { هنم جرخ دق مامالاو ، دحلا كلذ يف لخدي ال نأ هب

 . ةمات هتالصف كلذ لعف نإف 0 هيف

 اهنم مامالا ماقف © مامالا فلخ ىلوألا تايحتلا يف ناك نمع لئسو : ةلأسم

 . اهنم يقب ام كرتيو موقي نأ هل له { اهمتي نأ لبق عكري نأ فاخف . اهيف اذهو

 مامالا عكر نإف : هل ليقو { اهمتي ىتح هل سيل نأ ؛ يعم : لاق ؟ مامالا قحليو

 اذه نا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ، عوكرلا يف هكرداف ماق مث ، اذه متي نأ لبق

 نم جورخلا لاح يف مامالا اكرادت اذإ : لوقي اضعب لعلف & فالتخالا هيف يرجي ام

 لاقو { مامالا فلخ يذلا ةالص تدسف ." هيف لوخدلا لاح يف هفلخ يذلاو © دحلا

 : لاق نم لاقو { ةمات مامالا فلخ يذلا ةالصف يلخ دح امهنيب نكي مل ام : لاق نم

 اذإف ©} ايهنم ءيش يف اهدحأ سيل © نييلخ نيدح وأ ىلخ دحب مامالا هقبس ول هنا

 . ةمات هتالصف ءيش هنع هتفي ملو دحلا لوأ نم ةالصلا نم دح رخآ يف هكردأ

 نم مهدنع ماقو & تاعكر ثالث اولص دقو ث ةعايجلا قحل نمعو : ةلأسم
 ريغب مهدنع دعقي هنأ مهدنع يحتيأ © تايحتلا يف دعقو ث ريخألا عفشلا نم ةعكرلا

 عفشلا نم ةريخألا ةعكرلا يلصي نأ هيلع نوكيأ © مهعم ىحت نإو ، تايحتلا ةءارق
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 تفصو ام ىلعف ، نيتعكر 0 ةرخآلا تايحتلاو ىلوألا تايحتلا نوكي ىتح 0 ريخألا

 لوأ وه هيلع يقابلاو 3 هتالص رخآ وه هتاف يذلاو { هتاف ام لدبيو ، كردأ ام يلصيف

 عفشلل يه مامالا عم اهدعق يتلا تايحتلا نوكتف { لوقلا رثكأ وهو 0 هتالص

 ماق © هلوسرو هدبع ىلإ ىهتنا اذإف { يناثلا عفشلل يه ةرخآلا تايحتلاو ، لوالا

 . ةريبكت الب سلج ث هلصفم ىلإ وضع لك عجر . امئاق بصتنا اذإف 3 ةريبكتب
 . تايحتلا مامت ىلإ © هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ : لاقو

 تايحت أرقف مامالا دنع تايحتلل دعقو { مرحأو هجو لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ اكردم نوكي له . ةرخالا تايحتلا نم مامالا ملسو ، هسفن

 . هلك دحلا كردي ىتح اكردم نوكي ال هنا : لاق نم لاقف & فالتخاب كلذ يف ليق

 نم لاقو . دوعقلا ىلإ ، دوجسلا نم هسأر مامالا عفري ام لوأ نم ءيش هنم هتوفي الو

 3 ءيش دحلا نم هتاف ولو ، تايحتلا مامالا متي نأ لبق هسفن تايحت وه أرق اذإ : لاق

 مامالا متي نأ لبق مامالا عم لخد اذإ لوقلا ضعب ىلع جرخيو 5 اذه ىلع كردأ دقف

 اذإ : لوقي ضعبو ، كردأ دقف { مامالا ملسي نأ لبق هسفن تايحت أرقف © تايحتلا

 نأ دعب مامالا عم لخد ولو & كردأ دقف ى مامالا ملسي نأ لبق ؤ هسفن تايحت ىضق

 دعقو يلصملا مرحأ اذإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو : هريغ لاق . تايحتلا ىضق

 عم ةالصلا كردأ دقف ، كلذ دعب مامالا ملس مث { دوعقلا هل لصحو { تايحتلل

 نب ىسوم نع رشبملا نب ديعس نع ، بسحأ ايف لوقلا اذه ىوريو 2 مامإل
 . ملعأ هللاو 6 رباج يبأ
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 ةالصلا نم ءيش ف مامال ١ عم لخدي ىذلا ف

 ايسان مامالا عم ملس وأ

 ايسان هتاف ام يضقيل مامالا لبق موقي وأ

 نم لاقف . لدبلا نم ءيش هيلع قاب ناك دقو 0 مامالا عم ملسي يذلا يف

 نم لوحتي مل ام هتالص ىلع ينبي : لاق نم لاقو ، ةالصلا فناتسي هنا : لاق
 ةالص يف لخدي مل ام ينبي : لاق نم لاقو . اهريغ ةالص ىلإ هنم موقي وأ 5 هماقم

 : لاق نم لاقو . ةمات ةعكر ةيناثلا نم يلصي مل ام ينبي : لاق نم لاقو 5 اهريغ

 نم هيلع قاب ناك ام ركذ ىلإ عجر ، كلذ ركذ اذإ ينبي نأ هلف 3 ةمات ةعكر ىلص ولو

 ربدي مل نإ ، يدنع هلك اذهو © هريغ نم ملسي ىتح يسن اذإ هلك اذهو ث لدبلا

 . ايندلا رومأ نم ءيشب ملكتي وأ ةلبقلاب

 ماق نم نأ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو رفعج نب دمحم باتك نم ۔ : ةلأسم

 نأ لبق مامالا ملس نإف { ةالصلا نم هقبس ائيش يضقيل { مامالا ملسي نأ لبق ايسان

 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو & ضقنلا هيلع فاخأ ينإف 0 أرقو هتالص يف لخدي

 وهو مامالا ملس نإو 0 مامالا ملسي ىتح دعقي عجريو ء هيلع ضقن ال : حبسملا

 ماق نأ دعب ركذ نإف عجر 5 هتالص يف يضميف ماق دق اذهو 0 ملس مامالا ينعي 5 مئاق

 فرصني ىتح دعقي ۔ ةخسن يفو ، دعقيلف عجريلف ، ملسي مل مامالا نا لدبلل

 : لوقلا ضعب يف لعلو { حصأ وهو وهسلا يتدجس دجس ةالصلا متأ اذإف { مامالا
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 ناك اذإ ، مامالا ملسي ملو ، لدبلا يف لخد اذإ هتالص يف داسف هيلع نوكي ال نا هنا

 وه ناك ول هنأل ؛ تايحتلا ىضقو . ءاعدلا يف مامالا لخد دقو ، كلذ يف لخد امنإ

 نإو ث هتالص ضقني كلذ نكي مل . مامالا ملسي نأ لبق فرصناو هتالص متأ دق

 . نايسنلا ىلع لوقلا اذه يعم نسح : هريغ لاقو 0 هب رمؤي الو 5 هل يغبني ال ناك

 . كلذ هل ناب اذإ

 يضقيف ث مامالا ءارو يلصي يذلا نعو ؛ يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 لدبيأ ، هعضوم يف وهو . نآرقلا نم مامالا أرق ام يسن دقو 3 هتالص مامالا

 نأ هيلع امنإو ، كلذ ظفح هيلع سيلف تفصو ام ىلعف ؟ تمت دق مأ 3 هتالص

 . ةمات هتالصف 5 مامالا ةءارق نم ائيش عمتسا اذإف ، عمتسي

 - هللا همحر _ ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ : ةلأسم

 دارأو ، ةعكر اهنم هتافف برغملا ةالص يف نيرفاسم موق ةالص يف لخد رفاسم لجر نع

 اذه يضقي نأ لبق مرحأو هجوو . ةمتعلل مامالا ماقأو { ملسو مهدنع ىلصف ةيناثلا

 هنأل ؛ كلذ هيلع دسفي ال هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ هيلع دسفي له . هيلع يقب ام

 عمجلا دارأ نإ ةمتعلا ي مامالا قحليو . اهمتيف اهمامت هيلع تبث ةالص يف لخد

 يف ماقو ، مامالا ملسو ىلوألا هتتاف مايقلا ةالص يف لخد نم كلذكو : لاق ، مهلم
 : لاق . كلذ هرضي الو مامالا قحليو 0 هتاف ام يضقي هنإف } رخآلا عفشلا

 تضقنا) . ملعأ هللاو © هيلع بجو ام لمعيف عفشلا مامالا يضقي ىتح اهرخؤي الو
 . (ةفاضملا ةدايزلا
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 مامالا ةالص يف لوخدلا ىنف
- 

 دحاو مامالا دنعافاص ناك اذإ

 © مرحأو هجوف لجر مامالا نيمي نعو ث مامالا عم ةالصلا يف لجر نع لئسو

 : لاق ؟ اهتالص داسف ىلإ كلذ ايهب غلبي له { ايلصو 0 هيلإ رخاتي لجرلا رج مث

 © مرحيو هيلإ لجرلا ربي مث هجوي ناك هنأ نسحأو { اهتالص داسف اهيلع ىرأ ال

 لخدي نأ ديري الجر عمس هنا مث 5 هنيمي ىلع وهو © يلصي مامالا عم ناك هنإف : تلق

 ماقف لجرلا ءاج وأ ، اعيمج ايلصو لجرلا هرجي نأ ريغ نم هيلإ رخاتف ةالصلا يف

 اذإ هتالص يف داسف هيلع له . ايلصف وه رخاتف هيلإ هربجي ملو { ةالصلا يف اهءارو

 فيكو : تلق . مامالا نع لز نوكي نأ الإ ؛ ال : لاق ؟ لجرلا هرب ملو ، رخات

 ناك نإو © لدبلا هيلعف اذه ىلع ناك نإف { مامالا سمي مل ىشم ول ام : لاق ؟ كلذ

 هتالصف ث مامالا عدسل ىشم ول هنا ول ام ، مامالا لايح نع وأ 5 مامالا افق نع هرخأت

 . هيلع لدب الو ۔ ةمات

 مامإ اهدحأ ، نينثا ىلإ ثلاث ءاج اذإو رباج يبأ باتك نم ۔ : ةلأسم

 مامالا مدقت نإو © هبحاص ىلإ لجرلا رخاتي نكلو ث مامالا مدقتي ال ، هبحاصل

 ايسان ناك نإف { هراسي نع ناكو { مامالا عم لجر ىلص اذإ : ليقو ؤ ساب الف

 لوق وهو } لخادلا ةالص تدسف كلذل دمعت نإو { هيلع ضقن الف 0 الهاج وأ
 نيمي نع لجر ىلص نإو (عجر) . ةمات ليق دقو ؛ هريغ نمو ، حبسملا نب دمحم
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 © اوأطخأ دقف . مامالا راسي نع ىلص وأ ، مهفلخ نم ىلصو ثلاث ءاجو .ث مامالا

 هتالصف هراسي نع ىلص يذلا : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . اضقن رصبن الو

 نإ : لاق نم لاقو (عجرر) . هتالص لدبي نأ بحاف 3 هفلخ نم ىذلاو 0 ةمات

 ةالص نا ، اضيأ لجرلا كلذ نيمي نع ىلصو ثلاث ءاجف . مامالا نيمي نع لجر ىلص

 نمو (عجر) . كلذ يف رظنيف ، ةضقتنم مامالا نيمي نع يذلا نيمي نع ىلص يذلا
 مث ، مامالا نيمي نع لجر ىلص نإو (عجر) . ةمات هتالص ليق دقو لاق ؛ هريغ

 مهتالصف .0 مامالا نيمي نع يذلا مهيلإ رخاتي ملو & كلذ فلخ اوفصف موق ءاج

 ةنسلا نأ ملع نأ دعب كلذل لمعت نإو 3 رخأتي نأ لهج وه ناك نإو . ةمات اعيمج

 . هتالص تدسف ، كلذ ريغ

 © لجر ماقم مامالا نيبو هنيب ناكو ، دحاو مامالا عم يلصي ناك اذإو : ةلأسم

 . هيبكنم ءاذح دجس اذإ ، هتالص ضقني ال نأ نحن بحن ىذلاو { هتالص تدسف

 . هيلع ضقن ال : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ لاق

 يذلا فصلا نم عضوم ولخيف ، فصلا يف موقي لجرلا نعو : ةلأسم

 يف هدحو يقب نوكي نأ الإ ، هماقم يف تبثي : لاق ؟ تبني مأ . هيلإ مدقتيأ © همادق

 يتلا هنم ةولخلا يف ، همادق وه يذلا فصلا يف مدقتيلف 9 هيف وه يذلا فصلا

 . هيدي نيب يه

 بحأ ام : لاق ؟ همادق يذلا فصلا يف مدقتو { هدحو نكي مل نإف : تلق

 . هتالص ضقن ىلإ هب غلبأ الو ، كلذ هل

 نا لجرلا ۔ ةخسن يفو لخادلا رمؤيو رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم
 مرحي مث © هرجيف هجوي ىتح الإ © هربجي نأ يغبني يذلا ناكمل ي يلصملا هيلإ رجي ال
 اذه نوكي نأ لبق ث مدقتملا رخاتي امم نسحأ ةالصلا يف لخد دقو { هعم فصيف

 : هريغ نمو . زئاج هلك : هللادبع وبأ لاق : هريغ نمو . ةالصلا يف الخاد لجرلا

 امدعب وأ مرحي نأ لبق هرج ولو : لاقف . كلذ يف صيخرت رثؤملا يبأ نع دجويو : لاق
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 © لجر ماقم مامالا نيبو هنيب رورجملا نكي مل ام © ةمات اعيمج ايهتالصف مرحأ

 . هتئيه ىلع ىشم ول

 دجس اذإ ليق دقو : لاق ۔ هللا همحر هللادبع يبأ نعو (عجرر) : ةلأسم

 نا & نحن بحن يذلاو ، ضقنلا هيلعف هسأر وأ © هبكنم ءاذح مامالا فلخ لجرلا

 دقف ، قيض ناكم ين اوناك اذإ : لاقو © هيبكنم ءاذح دجس اذإ 0 هتالص ضقتنت ال

 ىتح : لاق نم لاقو { مامالا يتبكر ءاذح مامالا فلخ يذلا دوجس نوكي : ليق

 هبو يلإ بحأ لوالا لوقلا : لاق للادبع يبأ نعو ، هسأرو هيبكنمب مامالا مهقبسي

 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . هب سأب الو ، اندنع عسوأ رخآلا لوقلاو ، ذخا

 ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو . هتالص تزاج . ءيشب مامالا هقبس اذإ : حبسملا

 . هيلع ضقن الو ، هتالص تمت مامالا سأر ءاذح دجس ول

 زئاج كلذف ، ةضيرف ةعامج ءاسنلاب يلصي لجرلا نعو : ةلأسم

 ءوضو ضقتن أ 0 مامال ا فلخ نيلجر نعو ؛ ير اوحل ١ يب أ نعو : ةلأسم

 ىتح مامإالا نم وندي : اولاق دقف ؟ هبنج ىلإ يذلا رخآلا عنصي ام 5 ايهدحأ

 . هدصق نوكي

 نيمي نع اهدحأ ؛ ةعامج نايلصي نيلجر نعو . ىراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 هنم لان وأ 5، اثيش هنم لني مل ىتح هنع رخأت مامالا نيمي نع يذلا نأ الإ } رخالا

 دح نم هنم لان نإف ؟ هتالص زجحت مل هنع رخات اذإ يذلا دحلا ايف ، دوجسلا عضوم

 مامالا نم ءيش همادقو } هفلخ نم هنع ارخاتم ناك نإف © هتالص تمت دوجسلا

 ناك نإو { اعارذ رشع ةسمخ رادقم مامالا نع خسفني نأ الإ ، هتالص هيلع ضقني مل

 انل لاقو ، هتالص تدسف لجر ماقم رادقم هلايش نع وأ هنيمي نع هنع اخسفنم

 كلذكو © نيرخأتملا ةالص زجت مل ، اعارذ رشع ةسمخ فصلا خسفنا اذإ : رثؤملا وبأ

 ةالصب مهتالص زجت مل © اعارذ رشع ةسمخ مامالا نع فصلا خسفنا اذإ : لوقي
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 ددزاو كلذ رادقم . ءالخ فصلا نيبو مامالا نيب ناك اذإ اذهو . مامالا

 . لاؤسلا نم

 3 ريشب دجسم يف لجر ينربخأ : مشاه لاق ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . ادحأ ربجي ملو ، هدحو مهفلخ ماقف { مهتالص يف موقلاو لخد لجر نع لئس هنا

 : ريشب لاق ؟ هعم ماقف دحاو ءاج مث { هتالص ضعب ىلصف فصلا ف لخدي ملو

 & هل ةالص ال لجر عم يلصي هنأل ؛ ةدساف لخادلا ةالصو ، ةدساف لوألا ةالص

 . هتالص لوألل حلصأ لخد يذلا لب : لاقف نايلس كلذب تربخأف : مشاه لاقو

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا)

 ركذ يف۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نب نايثع دمحم يبأ خيشلا باوج نم : ةلأسم

 ةيفيك نم هنع تلأس ام اماو & تاولصلا يف مامالا عم لوخدلا ةيفيك يف ءيش

 عم ةالصلا يف نولخدي سانلا كلذ يف لوقلاو { مامالا عم ةالصلا يف لوخدلا

 اذإ هلدبي امو هتالص رخآ مامالا عم ةالصلا يف لخادلا نا : لاق نم مهنمف © مامإلا

 لاقو ، لمعن مهلوق ىلعو ، رثكأ لوقلا اذه 3 اهلوأ هتالص وه لدبيلف 0 مامالا ملس

 اذهو { هتالص رخآ وه هتاف امو ، هتالص لوأ مامالا عم هكردأ ام لعجي هنإ نورخآلا

 لوألا لوقلا باحصأ نأل ، لوألا لوقلا باحصأل هيلع ةجحلاو { فيعض لوق
 يذلاو © كتاف ام لدبأو تكردأ ام مامالا عم ىلص اولاق ام & كلذك ناك ول : اولاق

 مامالا عم هكردأ يذلا نوكي فيكو ث رخآلا هتفي ملو 3 ةالصلا نم لوألا وه 0 هتاف

 لوقلا اذه باحصا نا : هب لوقأ يذلاو { ةالصلارخآ كردأ امنإ وهو ، هتالص لوأ

 لوق تظفح ايف ةجحلاو & ةجح ىوقأ لوألا وهف . هتاف ام لدبي اولاق نيذلا
 نأ املف . «هتاف ام لدبيو كردأ ام يلي نأ هلف مامالا ةالص كردأ نم نا» : ةلي يبنلا

 . ةلاحم ال لوألا وه هتاف يذلا نأ لقعلا يف ملع «هتاف ام لدبيلو» : ةلي يبنلا لاق

 نوكيف © ةالصلا مامت ىلإ كلذ ىلع نونبي مث ، اوكردأ ام نولصي نورخآلا امنإو

 نايبف ، ىلوأ ةلي يبنلا رمأ عابتاو ، اهيلع نونبي امنإ { مهتاف امم سيل هنولدبي يذلا

 اذإ كنإف ، كتاف ام لدبأو تكردأ ام لص : لاق نم لوق ىلع تاولصلا يف لوخدلا
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 مهعم تكردأو ةعكرب كوقبس نإف { تاعكر عب رأ تناكو . ةالص مامالا عم تكردأ

 ثالث ي هعبتت ىتح 5 مهعم أرقإو مرحأو هجوف امئاق مامالا تكردأو & تاعكر ثالث
 هدبع ىلإ تنأ أرقاف ز ملسي يكل اهلك ةرخآلا تايحتلا تأرق اذإف & تايقابلا تاعكر

 قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ تلقو . ةريبكتب تنأ تمق ث مامالا ملس اذإف ، هلوسرو

 اذإف & كل تفصو ايك تلخد 0 نيتعكرب كوقبس نإو ، تملسو ث تايحتلا مامت ىلإ

 ةريبكتب تمق . مامالا ملس اذإف { هلوسرو هدبع ىلإ تنأ تأرق ث ةعبارلا تناك

 © هلوسرو هدبع ىلإ تأرقو تسلجو { ىرخأ ةعكر تيلصو تمقو 5 ةعكر تيلصو

 تسلج ، هلصفم ىلإ وضع لك عجرو امئاق تبصتنا اذإف { ةريبكتب تمق مث

 ثالثب كوقبس نإو & تملسو تايحتلا مامت ىلإ ىدهلاب هلسرأ : تلقو ث ةريبكت الب

 هدبع ىلإ تنأ تأرق دعاق تنأو مامالا ملس اذإف © ةدحاو مهعم تكردأو تاعكر

 ةيناثلاب تيتأ مث تمقو 3 ةعكرب تيتأو ةريبكتب تمقو & كل تفصو امك هلوسرو

 ىتح امئاق تمقو . ةثلاثلاب تيتأو تمق مث ، هلوسرو هدبع ىلإ تأرقو & تسلجو

 ايك ؤ تايحتلا تممتاو ةريبكت الب تسلج مث ، هلصفم ىلإ كنم وضع لك عجري

 ملس اذإف 5 ةعكرب كوقبسو برغملا ةالص تناك نإو . كتالص تمتو . كل تفصو

 دمحلا اهيف تأرق ةعكر تيلصو ةريبكتب تمق 3 هلوسرو هدبع ىلإ تأرق دقو مامالا
 ىلإ كنم وضع لك عجري ىتح امئاق ةريبكتب تمق تدجسو تعكر اذإف { ةروسو

 تايحتلا مامت ىلإ ، ىدهلاب هلسرأ : تلقو . ةريبكت الب تسلجو ، هلصفم

 اهيف أرقت { ةمات ةعكرب تيتأف تمق مامالا ملس اذإف { نيتعكرب كوقبس نإف { تملسو

 اهيف أرقت ىرخأ ةعكرب تيتأو امئاق تمق مث { تدجسو تعكرو . ةروسو دمحلا

 ىلإ تلصوو تسلج اذإف ، تايحتلل تدعق تدجسو تعكر اذإف { ةروسو دمحلا

 مث ، هلصفم ىلإ كنم وضع لك عجري ىتح ةريبكتب امئاق تمق ث هلوسرو هدبع

 نإو ، تملسو ، تايحتلا مامت ىلإ ىدهلاب هلسرأ : تلقو . ةريبكت الب تسلج
 نيذلا لوق ىلع اذهو © كلذ نايب مدقت دقف نيتعكر يهف © رجفلا ةالص تناك

 . (عجر) . هتاف ام لدبيو كردأ ام يلصي : اولاق
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 مامإلل مومأملا عابتا يف
 هنع اوفلخت وأ هوقبس اذإ مهيلع بجي امو

 مف مامإلا قبس ينفو

 © تكسيو ةريبكتلا مامالا عطقي ىتح 7 اوربكي نأ مامالا فلخ نمل يغبني الو
 نأ يسن مث ، باتكلا ةحتاف ةءارق مامالا عم هتاف لجر نعو ض اوربكيلف تكس اذإف

 © ةداعإ هيلع سيلف ث ةءارقلاب اهيف رهجي ال ةالص يف ناك نإف : لاق ؟ هتاف ام لدبي

 ةرجاهلا لثم { ةداعالا هيلعف © ةالصلا نم نيتلوألا نيتعكرلا يف ناك نإ : لاق مهنمو

 هيلع سيلف © نيتريخألا نيتعكرلا يف ناك نإو { ةءارقلاب اهيف رهجي ال يذلا رصعلاو
 : رثؤملا وبأ لاق . هتالص ةداعإ هيلعف 0 ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص يف ناك نإو { ةداعإ

 فلخ ناك نإو { ةءارقلاب اهيفرهجي الو 5 ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص يف ةداعإ هيلع سيل
 ديعي نأ هيلعف .0 ةيا مامالا عم كردي ملو © ةروسلا ةءارق هتاف نوكي نأ الإ } مامالا

 لجرلا مرحأ اذإ : لوقي بوبحم نب دمحم ناكو © لدبلا هيلعف اهدعي مل نإف 5 ةءارقلا

 مل اذإ : لوقأ انأو 5 ةءارق ةداعإ هيلع نكي مل لخادلا مارحإ دعب ةيا مامالا أرق مث

 اذإ ، ةءارقلا يضقي نأ هيلعف { ةءارقلاب اهيف رهجي ةالص ىف ةروسلا نم ةيا ةءارق كردي

 . ةالصلا دعيلف 0 ةءارقلا ضقي مل نإو ث مامالا ملس

 هيجوتلا يف لغاشتي لجرلا نعو 0 ميهاربإ يبأ نع دجوي امبو : ةلأسم
 عمتسي : لاق ؟ ةروسلا ةءارق يف مامالا لخد ىتح هيجوتلاب لغاشي ۔ ةخسن
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 . هيزجي : لاق ؟ نيتيآ وأ ةيآ عمتسا نإف : تلق . أرقي الو

 وهو . همامإ لبق مارحالا ةريبكت ربك نمو ۔ دمح يبأ عماج نمو : ةلأسم

 مث ث هب ءادتقالا ىون هنأل ؛ همامإ ربكي نأ دعب ةريبكتلا داعأ ربك دق همامإ نأ ىري

 مامالا نأ ىري وهو ، ملس نإ كلذكو ، هعضوم ريغ يف ريبكتلل اعضاو ناكو 5 هقبس
 لعفي ىتح هلاح ىلإ عجري نأ هيلع نا ، دوجس وأ عوكر ي همامإ قبس وأ ملس دق

 . هقحلي ىتح همامإ رظني الو هعبتي مث ؤ لعفلا كلذ همامإ

 © ةالصلا لاعفأ نم ءيش يف مامالا قبسي نأ مومأملل زوب الو باتكلا نمو

 لوقل { هتالص تدسفو . اعبتم امومأم نوكي نأ نم كلذب جرخ ادمعتم هقبس نإف

 © اودجساف دجس اذإو اوعكراف عكر اذإف هب متؤيل امامإ مامالا لعج امنإ» : ةلي يبنلا

 نإف { اهضرف هيلع ايقاب هتالص تناك هب رمأ ام ريغ ةالصب ىتأ نمف «اوتصناف أرق اذإو

 . همامال اعبتم نوكيل ؛ نايسنلاب هنم جرخ يذلا هدح ىلإ عجر 0 ايسان همامإ قبس

 هسأر عفر نم هنأ 3 مشاه نع دايز وبأ لاقو : ةلأسم ۔رباج يبأ باتك نم

 . ضرألا ىلإ هدري نأ اطخ مامالا لبق

 لاق اذإ ، مومأملا لوق يف ملعلا لهأ فلتخا ۔ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 نب دمحم لاق كلذك ، دمحلا كل انبر مهللا لوقي : لاق ، هدمح نمل هللا عمس مامإلا

 ايهعمجي { ءاطع نب دمحمو نامعنلاو بوقعيو قاحساو يعفاشلاو روث وبأو نيريس

 نم لقيلف ، هدمح نمل هللا عمس مامالا لاق اذإ : ةفئاط تلاقو ، يلإ بحأ مامالا عم

 رمع نباو ، دوعسم نب هللادبع لوق اذهو ، دمحلا كل انبر مهللا هفلخ

 . ةلي يبنلا رمأ ىهتنا اذه ىلإ دمحأ لاقو { كلامو يعفاشلا لاق هبو { ةريره يبأو

 : ديعس وبأ لاق . دمحلا كل انبر : اولوقف ، هدمح نمل هللا عمس مامالا لاق اذإ : لاق

 رثكأ نا ؛ يعمو . فالتخالا يناعم يف اذه وحن مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم

 ضعب ىفو ث هدمح نمل هللا عمس : مامالا لاق اذإ ، دمحلا كل انبر : لوقي نأ محلوق

 اذإ هنا : مهلوق ضعب ىفو ، دمحلا كل انبر هدمح نمل هللا عمس : لوقي هنا . مهلوق

 وحنب ثيدحلا ءاجو ث هفلخ نم دمحلا كل انبر هلوقب يزتجا انومأم ةقث مامالا ناك
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 لاق اذإو ث اوعفراف عفر اذإو © اوربكف مامالا ربك اذإ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع اذه

 . ةي يبنلا نع ليق ام عبتي نا نسحو «دمحلا كل انبر اولوقف هدمح نمل هللا عمس

 ىلع يضمأ 9 ةالصلا ين مامالا لبق لوقي نمع هتلأسو - باتكلا ريغ نمو -

 ىلوألا ةعكرلا امأ : لاق مث 3 هتءارق ىلع يضمي : لاق ؟ ةءارقلا عىدتبي مأ هتءارق
 ايف ليق دقو لاق : هريغ لاق ، سأب الف ةيناثلا امأو 5 مامالا أرقي ىتح أرقي الف
 دسفت الو ، هوركم كلذ نا & ىلوألا ةعكرلا يف مامالا لبق ةءارقلا أدتبا نا تظفح

 . هنع تديق ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع كلذكو 3 هتالص

 ايسان لدبي ماقف ٠ مامالا هب هقبس دق لدب هيلع ناك نإف : هل تلق : ةلأسم

 هيلعف مامالا ملسي نأ لبق ةءارقلا يف لخد اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ مامالا ملسي نأ لبق
 ةمات هتالص نا ؛ يمعمف ئ ةءارقلا ف لخدي نا لبق مامالا ملس نإو ئ ةداعالا

 ۔ هتالص ىلع

 مامالا فلاخ نميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 اميأ : لاق هنا رمع نبا ىور هل ةالص ال : لاق هنأ رمع نبا نع انيورف . هتالص ف

 لاقو { هايإ هعفر دعب هسأر عضيلف ، دوجس وأ عوكر يف مامالا لبق هسأر عفر لجر

 اذه © هسأر عفري نأ لبق هيدجسم ىف دوعيف . يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا

 ثكميلف هسأر مامالا عفر اذإف هسأر دعيلف ح قاحساو دمحأو يعازوألاو كلام لوق

 وهو 4 مامالا هكرديف 0 مامالا لبق عكر اذإ : روث وبأ لاقو . كرت ام رادقم هدعب

 كلذ يكحو 7 ءاسأ دقو هيزجيأ ، دجاس وهو مامالا هكرداف هلبق دجسي وأ ، عكار
 © هسأر عفري نأ هل يغبني مامالا لبق عكر نم : يروثلا نايفس لاقو ؤ يعفاشلا نع

 . اذه لثم ملس نمو 5 عكري مث

 مايق ف اهلك دودحلا نم ءيش ف دمعتلا ىلع مامالا قبس اذإ متؤملا نا .ى قافتال

 هل كلذ حلصي الو © هتححجر هعفنت الو © دسفت هتالص نا دوجس وأ عوكر و
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 ىلع كلذ لعف نا امأو آ ثدح وهو { هتالص دسفأ ام لمع دق هنأل ؛ ةعجرلا

 3 دمعتلا ىلع نكي ملو ، نايسنلا ىلع وأ © دعق وأ ماق دق مامالا نا نظيو 3 اطخلا

 ماتئالا ىلإ عجري هنا : مهلوق يناعم يف جرخيف 5 مامالا قبس هنا نيبت مث رذع ىنعمل وأ

 3 هاواسو دحلا كلذ نم مامالا جرخ ىتح ملعي مل ناو { هيف وه يذلا دحلا ين همامإب

 قفاوف دحلا لإ عجر نإو .0 مامالا عم ىضمو } كلذ رضي مل هدح مت دق وه ناكو

 مامالا ريصي ىتح اهيف وه يتلا هتئيه ىلع ناكو { هيلإ عجري مل ، هنم جرخ دق مامالا
 ىنعم يعم جرخي اذه بسح ىلع ، دحلا يف ناك ول نا هقحلي مث { يناثلا دحلا ين

 هيف اوركذي مل مهغأل ؛ دمعتلا ىلع هانعم هبشي مهلوق نم فالتخالا اذه لعلو & مهلوق

 أدبي مامالا نا اهيف فالخ ال يتلا ةنسلاف : ركب وبأ لاق ؛ هنمو . هريغ الو ادمعت

 هب متؤيل مامالا لعج امنإ» : لاق ةلي هللا لوسر نا تبث { هءارو نم ربكي مث { ربكيف

 ديعي : ةفئاط تلاقف همامإ لبق هلعلو ، ربك نميف اوفلتخاو «اوربكف ربك اذإف

 سنا نب كلامو حابر يبأ نب ءاطع لوق اذه © ةداعالا هيلعف لعفي مل نإف { ةريبكتلا

 © مالك وأ ميلستب هيف لخد امم جرخي اولوقي ملو { يأرلا باحصأو يروثلا نايفسو

 . ميلستب هعطقي ىتح ةريبكت هيزجي ال لوقي : يعفاشلا لاقو

 هنا ، انباحصأ لوق يف ؤ قافتالا يناعم ين جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 نأو ، نايسنلا ىلع وأ دمعلا ىلع ناك 0 هب دتعي الو مامالا لبق ربك نم ريبكت زوجي ال

 هيلع نا ، موق يناعم يف جرخي هنا ملعا الو { مامالا مارحإ دعب ةداعالا اهيلع

 ؛ يعمف © عوكرلا ىلإ زواج اذإف ، نايسنلا ىلع عوكرلا دح ىلإ زواجي مل ام ميلستلا
 مامالا قحليو { مارحالاو هيجوتلاب ةالصلا ءادتبا هيلع نا : مهلوق يناعم يف جرخي هنا

 : مهلوق نم صن هيف يدنع جرخي الو ، ادح زواجي مل ام ، دودحلا نم هكردأ ثيح

 ميلستلا هيلع نا : لئاق لاق نإو { هيجوت الو ميلست الب ريبكتلا ةداعإ هيلع نا الإ
 . يعفاشلا نع ميلستلا نم يكح ام وحن ىلع يدنع دعبي كلذ سيلف © هيجوتلاو

 هقبسي الو . هل عبات وه امتإف ؤ مامالا فلخ ناك نمو۔رفعج نبا عماج نمو

 مامالا لبق هسأر عفرف يسن نمو ؛ هنمو . مامإلا هيفني ايف الإ ث هتالص نم ءيش ي
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 { مامإلا عبتي ىتح هيف ناك يذلا ىلإ عجرف كلذ وحن وأ { دوجسلا يف هعضو وأ

 . ضقنلا هيلع نا : ليقف كلذل دمعت وأ

 ةريبكت الإ ، ىلص ام تبثي ملف ، مامإ فلخ ىلص لجر نعو : ةلأسم

 عفر نميف ليقو ؛ هنمو . اضقن هيلع ملعن الو ، بلقلا لغتشم اذهف { مارحإلا

 هيلع ضقن ال : حبسملا نب دمحم لاق . هتالص تضقتنا ادمعتم مامالا لبق هسأر

 . ضقني مث ، نيتيلاوتم ريغ وأ { نيتيلاوتم نيترم هسأر عفري ىتح

 ىتح ايندلا لامآ نم لمأ هرضحيف ى مامالا فلخ يلصي لجر نعو : ةلأسم

 رمأ لك هيلع سبتلاو 2 أرق ام الو ، ىلص ام وه يردي ال وهو { هتالص مامالا يضقي

 رمأ نم ءيش يف هنع فلخت هنا ملعي سيلو مامالا عبتي هنا الإ ، اهنم ءيش وأ هتالص

 ٨ ةمات هتالص نا تركذ ايف تظفح ينا ملعا ؟ ةمات هتالص نوكت له . هتالص

 نمو . ادمعتم ائيش اهنم كرت هنا نقيتسي ىتح هتالص دسفت الو & لعف ام هل هركيو

 ةعكرب اهنم مامالا هقبس دقو © مامالا ةالص يف لخد لجر نع ديعس ابأ تلأس ؛ هريغ

 اذإ هل له { طئاغ وأ لوب يلصملا اذه برك ةرخآلا تايحتلل مامالا دعق املف { رثكأ وأ

 : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ مامالا ملسي نأ لبق ٥ لدبلل موقي نأ هسفن تايحت ىضق

 . ةالصلا يف دعب مامالا نأل ؛ كلذ هل سيل
 هتالص ىرت له . مامالا ملسي نا لبق لدبلل ماق وأ لهج نإف : هل تلق

 & مامإلا ملسي نأ لبق لمعلا يف لخدو ادمعتم ماق اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 ةالصلا دودح نم دح يف مامالا ماد ام ؛ ةدساف ليق ام ىلع ةمات هتالص نا ؛ يعمف

 . ىرخأ ةالص يف هفلخ هريغ لخدي نآ زوجي ال يتلا

 يل نيبي ال : لاق ؟ نوهأ لهاجلا مأ & اذه يف دمعتملا لثم لهاجلاف : هل تلق

 © انباحصأ لوق نم هنا ؛ يعمو 3 هيلع عمتجملا قحلا ةفلاخم يف رذع لهاجلل

 عضوم يف " هتالصب الإ © مامالا فلخ ةالصلا زوجت ال هنا } افالتخا مهنيب ملعن ال

 . دجسملل امامإ ناك اذإ لاح ىلع دجسملا يف هتالصب ةالصلا زوبت

 لخدف ، هتالص تت مامالا ثدحأ ول ام دح ىف لدبلل اذه ماق نإف : هل تلق
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 ىلع هنا وجرأ : لاق ؟ ةمات هتالص ىرت له 0 مامالا ملسي نأ لبق لمعلا ين

 دح يف مامالا راص دقو همايق ناك اذإ ، لوقلا ضعب يف كلذ ليق دق هنا ؛ يدنع ام

 حص نا . ملعلا لهأ لوق نم اصيخرت الإ اذه ملعأ الو { هتالص تمت ثدحأ ول

 : لاق ؟ لوقلا اذه ىلع هتالص تمت مامالا ملسي نأ لبق عكر نإف : هل تلق

 . عكري مل مأ عكر يدنع ءاوسف ىنعملا اذهل اذه تبث اذإ

 تبثي ملف مامالا فلخ ىلص نم : ليقو رباج يبأ باتك نم ۔ : ةلأسم
 هيلع : حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو . هيلع ضقن الف 5 مارحالا ةريبكت الإ

 عبات وهف © مامالا فلخ وهو هتالص يف رثكأ وأ لقأ وأ ةعكر يف كش نمو ، ضقنلا

 ١ هدوجسو هعوكر يف مامالا قبس لجرلاو ؛ هريغ نمو . هيلع ضقن الو مامالا

 هتالص ىرتأ : تلق ث اعم هلك هعم دجسيو 2 مامالا دنع عفريو مامالا دنع عكري وأ
 هعم عفريو دجسي ىذلاو © ةدساف هتالصف ادماع مامالا قبس ىذلاو ؟ال مأ ةدساف

 . هبشأ هتالص داسفو © فالتخإ هيف كلذف هعم عكريو

 يف لوقت امو ۔ هللا هظفح ىلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نع : ةلاسم

 أرقي وهو 5 هلقعيل مامالا ريبكتو { مامالا ةءارق ىلإ هلقعو © مامالا فلخ يلصي لجر

 © هريبكتو مامالا ةءارقل تصنأ امبرو { عوكرلا لاح يفو 3 دوجسلا لاح يف ربكيو

 نأ هل يغبني الف ؟ ةضقتنم مأ { ةمات هتالص نوكتا 3 هريبكت ربكتو هسفن ةءارق نع هلغشاف

 نع لغتشا نإف &= تمص حبس اذإ كلذكو أرق اذإ عمتسي ةسي امنإف { تفصو ام لعفي

 © كتفرع ام عيمج يف رظناف { هتالص لدب نيملسملا ضعب همزلي نأ نمان مل هتالص

 . هللا ءاش نإ باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخات الو

 & مامالا هقبسي ىتح هريغ وأ ك ساوسوب مامالا فلخ لغاشت نمو : ةلاسم

 دح اهنيب ناك نإو © هيلع ضقن الف ةالصلا نم دح مامالا نيبو هنيب نكي مل ف

 ملسي ىتح هبتني ملو ، ةالصلا يف سعن نإ امأو ، ضقنلا هيلعف { ايهدحأ هيف سيل
 . هتالص ىلع ينبي هناف ى مامالا
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 أرقو مامالا ماق ىتح ، ىلوألا تايحتلا يف لغاشت نميف تظفحو : ةلأسم

 سيلو ، عضوملا اذه ين هيلع ضقن ال هنا ، مامالا عم عوكرلا كردأف ماق مث ، عكرو

 . عضوملا ةخسن يفو © ناكملا اذه يف هيلع ادح ةءارقلا

 { ءاهقفلا ضعب لوق ف دح عضوم كلذو 0 ةداعالا هيلع ليق دقو : هريغ لاق

 . هتالص تدسف وه موقي نأ لبق عوكرلا نم هسأر مامالا عفر نإو

 فرعي مل ىتح © مامالا ةءارق نع مامالا فلخ وهو اهس نمع هتلأسو : ةلأسم

 نإف : تلق . لدبلا هيلع : لاق ؟ ائيش اهنم مهف الو ۔ ةروسلا نم مامالا أرق ام

 ٠ معن : لاق ؟ هيزجح > ةيا رادقم عمس

 نيح مامالا عم مرحأ اذإ يلصملا نع هتلأسو . مامالا هقبس نميف : ةلأسم

 © دحب مامالا هقبس نيتعكر وأ ةعكر هعم لص الف {. ةالصلا ف هعم لخدو ٠ مرحأ

 اهارت له ©كهدنع هتالص ىضقو © ةالصلا ف كلذ دعب هقحل مث © هنم مامالا الح

 . متت ال ليقو ، متي ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةمات

 { هيف اهدحأ سيل ايلاخ دحلا ناكو 5 ةالصلا يف هكردي مل ناك نإف : هل تلق

 يف هكردأ ىتح اكرادتي ملف ، رخآ دح يف مامالا لخد دح نم اذه جرخ املك ناكو
 هعم كردأ اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له . ملسي نأ لبق ‘ ةرخآلا تايحتلا

 . يدنع هقحلي الف } ادح كردي مل امو ٠ لوقلا اذه هقحل { ةالصلا رخآ نم ادح

 © مامالا ملسي نأ ىلإ دح كدنع وه ، تايحتلا يف دوعقلاف : هل تلق

 ؟ دحلا ىضقنا دقف 5 هلوسرو هدبع ىلإ تايحتلا ىضق اذإ مأ . ءاعدلا لاطأ ولو

 ؛ هلوسرو هدبع ىلإ & تايحتلا ةءارق هيف ىذلا لوألا دوعقلا دحلا نا ؛ يعم : لاق

 نوكي نأ يدنع نسحي الف 5 هتالص تمت ، اثدح كلذ دعب مامالا ثدحأ ول هنأل

 . هيف هتالص تمت دق ايف هريغل امامإ هتالص تمت دق امامإ

 { هكرداف تايحتلل دوعقلا ىف الخ دح امهنيب يذلا يلصملا هكردآ نإف :هل تلق
 متتو مامالل اكردم اذه نوكي له . هتالص تمتل ثدحأ ول دحب مامالا راص دقو
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 . كلذ يل نيبي ال : لاق ؟رخآلا لوقلا ىلع هعم مرحأ دق ناك اذإ هتالص

 ين هدنع مرحأ نأ دعب © رثكأ وأ نييلخ نيدحب مامالا هقبس نإ تيأرأ : هل تلق
 دحلا يف هكردأ ىتح ، رخآ يف اذه لخد دح نم مامالا جرخ ايلك لازي ملف { ةالصلا

 اكردم هارت له ث هتالص تضقتنا مامالا ثدحأ ول ام دح يف ، ةالصلا نم رخالا

 ناك ث امات ادح هعم كردأ اذإ : لاق ؟ نيلوقلا نم رخآلا لوقلا ىلع هتالص متيو

 ىلع ةالصلل كردم هنأ لوقأ الف ، هنم ءيش وأ دحلا هتاف نإو { ةالصلل اكردم يدنع

 كردأ اذإ هنا ؛ يعمو . دحلا كاردا نم فلتخي ام ىلع الإ ، ليق يذلا لوقلا اذه

 نم لوق ىلع كاردا يدنع هقحلي هنأ ، قحلاب ءايلعلا نم دحأ لوق يف ادح

 . كلذب لوقي

 خيشلا طخب هتدجو امم ، هيلإ ةفاضملا ةدايزلا نم باتكلا ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 يف مامالا عم لخد لجرو ۔ باتكلا بحاص نايلس نب ميهاربإ نب دمحم هللادبع يبأ
 © دح امهنيب راص ىتح مامالا هقبس مث ؤ ةالصلا لوأ ين اهريغ وأ { ديعلا ةالص

 دعق دقو . مامالا كرداف وه ىلصف . مامالا ىلص مث ، رثكأ وأ هيف ايه دحا ال
 تايحتلا أرقي وه ماقو { هلوسرو هدبع دمح ىلإ أرق دق وأ 5 ةءارقلا يف ذخأو تايحتلل

 3 هعم ملسو هعم تايحتلا اذه أرقو ، دهشتي ماقو تايحتلا أرقي دعق وأ 3 هعم ملسو

 ناك دحب مامالا هقبس اذإ ليق دق هنا ؛ يعمف ؟ مامالا ةالصب هتالص متت له : تلق

 اذإ دسفت ال : ليقو © هتالص تدسف الخ دح اهنيبو ، دح يف وهو . هيف مامالا

 3 لوقلا اذه ليوأت ىلع ؛ يعمو ، لاح ىلع { ايهنم دح يف ةالصلا يف مامالا كردأ

 وه كردأ نإ ، هلوسرو هدبع دمحم ىلإ ، هسفن تايحت نم غرفي نأ لبق مامالا كردأ اذإ

 هدبع دمحم ىلإ وه أرقي نأ ىلإ دوعقلا مامالا عم كردأ اذإ : لوقي اضعب لعلو 0 دحلا

 نإو 9 يلإ بحأ لوألاو ى مامالا عم دحلا كردأ دقف مامالا ملسي نأ لبق 3 هلوسرو

 هنا يل نيبي الف جرخو هتالص نم مامالا غرف نأ ىلإ ، دحب هل اقباس مامالا لزي مل

 ، ةبوتكملا ةالصلا نم اهريغ وأ ، ةالص ين اولاق ام ىنعم ىلع مامالا ةالص كردي

 . ءاوس اذه ف ؛ يعم
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 . اهطسوأ يف هعم لخد وأ 5 ةالصلا لوأ يف مامالا عم لخدي مل ولو : تلق
 دودح نم دح يف لخد اذإف ؟ متت له دوجسلا يف مامالا كردأ وأ & كلذك ناكو

 دحلا كلذ يف هعم لخد نا دعب مامالا هقبس مث ، دودحلا نم ناك ايثيح ةالصلا

 امأو ، دسفملا قبسلا عضوم اذهف © دح امهنيبو دح يف اذهو ث هيف ناكو ث دحب

 © هيلع كلذ دسفي الف 5 هيف هعم لخدي نأ لبق { ةالصلا لوأ نم مامالا هب هقبس ام

 ايف دحلاو ، ادح هعم كردأ اذإ { هتالص كردأ دقو ث دوعقلا ولو دح يف هكردأ اذإ

 . مامالا ملسي نأ لبق هسفن تايحت كردأ اذإ ليقف ، دودحلا نم دح دوعقلا : ليق

 أرق اذإ ليقو ، هلوأ نم مامالا دوعق كردي ىتح ليقو ، ةالصلا هعم كردأ دقف

 هنا جرخي هنأ ؛ يعمو . كردأ دقف هلوسرو هدبع دمحم ىلإ مامالا أرقي نأ لبق تايحتلا

 هعم لخد دقف ، هلوسرو هدبع دمحم ىلإ أرقي نأ لبق ث مامالا عم دوعقلا يف لخد اذإ

 ملو . ةالصلا يف لخد دق مامالاو ءاج ولو : تلقو . دحلا يف هكرداو { دحلا يف

 ىتح 7 يناثلا ين مامالاو دح يف وه ناكف ، هتالص أدتباو { هيف وه ايف هعم لخدي

 ؟ مامإلا ةالصب هتالص متت له ، تايحتلا يف وأ © دوجسلا يف مامالا كردأو غرف
 هيف منأي ال امات ةالصلا دودح نم ادح هسفن ةالصب ىلص اذأ هنا ؛ يعمف : لاق

 مهلوق بهذم ىلع كلذ ريغ يل نيبي الو { انباحصأ لوق ىف ، هتالص تدسف مامالاب

 ةالصب ادح ىلص دق اذه نأل ؛ هسفن ةالصب هفلخ ىلص نم ةالص دسفت مامالا نا

 ىتح هسفن ةالصب يلصي هنا اهب يونيو © مارحالا ةريبكت ربك ولو ، اذه مهفاف _ هسفن

 يف ملعأ الو . هتالص يدنع تدسف ٦. هتالص يف مامالا عم ىضم مث كلذ ىلع مرحأ

 . افالتخا كلذ

 دوجسلا ى هكردأو ىلصف © رثكأ وأ ادح مامالا نيبو هنيب ناك ول : تلقو

 . دحب مامالا هقبس ول : لاق نم لوق ىلع 5 هتالصب هتالص متت له 3 تايحتلاو
 يعم ىضم دقف مامالا عم لخادلل كلذ امنإو ؟ال مأ ، هتالص تمت هكردأو رثكأ وأ
 كلذ امنإ ناك نإ تلقو ، لوخدلا دعب قوبسملا لخادلا يف هريسفت اذه يف لوقلا
 © قوبسملل يدنع كلذ امنإف { ةلعلا امو ، كلذ يف قرفلا ايف 5 مامالا عم لخادلل
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 ‘ مامالا فلخ . مامالا ةالص ريغ ف لخادلل كلذ سيلو ى مامالا عم لوخدلا دعبو

 نم لوق كلذكو تلقو ٠ كلذ ف لوقلا يدنع ىضم دقو ©} كلذ نيب ام قرف اذهو

 نوكي نأ هل عسو فيكف ©٠© هتالص تدسف اللخ دح مامالا نيبو هنيب راص اذإ : لاق

 عسوي ملو ث مامالا عم نوكي نأ نود هيلع قضي ملو } دح يف مامالاو دح يف وه

 3 ةالصلا يف مامالا وه كردأ ام هلعل { مامالا هكردأ ام دح نم رثكأ ناك ولو 0 هل

 © مامالا ةالص ريغ يف لخد اذإ اذه يف ؛ يعم ةلعلاف ؟ هب لاق نمل كلذ يف ةلعلا ام
 هقبس مث . مامالا عم لخادلاو © هتالص هيلع مامالا دسفاو © هسفنل امامإ ناك

 © لاح ىلع همامإ وهف ، هكردي نأ بلطي ث هتالص ين هل عبات هب وه امنإف { دحب

 ةالصب ادح لمعو 6 هيف وه ىذلا دحلا ف هعم لخدي مل اذإ © هسفن مامإ اذهو

 3 هنم جرخو هب هقبس دق ناك امو ث هيف لخدي ملو 0 مامالا هنم جرخ دق ،& هسفن
 لخد دق ناك اذإ ئ مامالا لوخد لبق ئ مامالا فلخ هلعن يذلاك وهف اذه هلمعنف

 لاق نم لوق كلذكو : تلق . لصفلا اذه مهفاف 6 يعم قرف كلذ ف سيلو © هعم

 © ةمات هتالص نا . رثكأ وأ لح مامالا نيبو هنيب ناك ولو . ةالصلا ف مامالا كردأ ام

 يف هعم لخد دق هنا كل تفصو ام . كلذ يدنع هل ةلعلاف ؟ كلذ يف ةلعلا ام
 ىلع ءانبلاو © هب ماتئالا بلط لاح يف وهف ث هب ماتئالا نم جرخي مل مث { ةالصلا
 © هيف لخدي دح يف هسفنب متأي نأ زوجي ال هنأل ؛ رثكأب هقبسي نأ زاج اذإو ز هتالص

 نا . هلوق ف زاج دقو الإ . مامالا فلخ هدحو الو مامالاب متاي وهو . مامالا لبق

 فلخ ادح لمعي نا قالطالا ف زاج دقو © هيف مامالا سيل ادح 2 فلخ لمعي

 . كلذ مهناف ئ هلهج الو هكرت عسي ال دحلاو ٠ مامالا

 مث . رهجلا ةالص ف مامالا عم مرحأ لجرو © هطخب اضيأ ؛ هنمو : ةلأسم

 > ةءارقلا ف مامالا ذخأ مث =©٥© كسمانف ركذ مث 6 ايسان مامالا لبق ةءارقلا ف ذخأ

 كلت هل لصح دق هنأل ؛ ينبي هنا ؛ يعمف ؟ فناتسي وأ هلبق أرق ام ىلع ينبيا : تلق

 ؟ هتالص متت له { هل عساو كلذ نا نظو كلذل دمعت ول : تلقو . ةءارقلا

 ؛ دحب مامالا قبسي ملو ، دح يف هعم مامالا نأل ؛ هتالص متت : ليق دق هنا ؛ يعمف

 عوكرلا ف لوق حيبستلا نا اكو ء دحب تسيل هلعل . دحلا ف لوق وه امنإ ةءارقلا نال
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 ةيمسا يف دحب تسيل دوعقلا يف لوق تايحتلا تناكو & دحب سيل دوجسلاو

 اهنأل ؛ رسلاو رهجلا نيب الإ ؛ يعم امهيف قرف ال رهجلا يف ةءارقلا كلذك ث دودحلا

 اهنا اهيلع ةالصلا تينب يتلا ةالصلا دودحب ةايسملا دودحلا نم دحب تسيل

 . ةالصلا دودح

 . ميهاربإ نب دمحم خيشلا طخب اضيأ كلذ تدجو ، ىرخأ ةعقر نمو

 { مامالا لبق دمحلا ةءارق يف ذخاف 0 نايسنلا وأ دمعتلا ىلع كلذ هل ناك نإ : تلقو

 . اهكرت هنا ملعي ىتح يضمي نأ هيلعو هلأ ؤ مارحالا ةريبكت وأ ةذاعتسالا يف كش مث

 ؟ هيف كش ام ىلإ عجري نأ هيلع مأ ز اريثك وأ اليلق باتكلا ةحتاف نم أرق دق ناك

 هنا ، دحلا نم جرخ اذإ ، كلذب لوقي نم لوق ىلع © هيلع كلذ نا ؛ يعمف

 أرقف هقبسي مل وأ ، هقبسف هعم ذخاف ةءارقلا يف مامالا ذخأ ول : تلقو ث هيلإ عجري ال

 ؟ يضمي مأ عجريأ . ةذاعتسالا وأ ، مارحالا ةريبكت يف كش مث 3 اريثك وأ اليلق اهنم

 . كلذب لوقي نم لوق ىلع يضمي هنا ؛ يعمف
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 يس اذإ مامالا هيبنت ينف

 نم ىلع ىرتأ ، هعم يلصي نم هل ربكف ، ةالصلا يف اهسف ث موقب يلصي لجر
 . هيلع ضقن ال نأ انيلإ بحأ ؟ ال مأ © هتالص يف اضقن اهس امل ، مامالل ربك

 كل لوقي نأ داراف ، مامالا اهسف © مامإلا فلخ يلصي لجر نعو : ةلأسم
 8 تفصو ام ىلعف ؟ هتالص كلذ ضقني له ث هللا مسب : لاقف ث هللا ناحبس

 ضقن ىلإ بهذي اضعب لعلو { نيملسملا ضعب لوق ىلع هتالص كلذ ضقني الف

 . باوصلل قفوملا هللاو ء هتالص

 ناحبس ناكم ث هللا كناحبس مامالا فلخ يذلا لاق اذإ : تلقو : ةلأسم

 . زجوأ هللا ناحبس لوقو © هللا ءاش نإ هيلع سيل ؟ ضقن هيلع له ى هللا

 دحاو نمرثكأ هل حبس ولو { هفلخ نيذلا هل حبس 0 مامالا اطخأ اذإو : ةلأسم

 . هتالص مهنم دحاو عطق { ممص هب ناك وأ عمسي عمسي مل نإف ، ساب نكي مل

 . ةالصلا ءىدتبي عجريو ، سأب الف هملعأو هنم اندو

 { هتالص ضعب ي مامالا اهس اذإ { مامالا فلخ يلصي لجر نعو : ةلأسم

 : تلق { حيبستلا نع الدب حنحنتلا لعجو ، حبسي ملو ، هفلخ يذلا هل حنحتنتف

 دسفت ليق دقف ؟ ءيش ىلع لدي احنحنت حنحتت اذا ©، هفلخ يذلا ةالص دسفتأ

 ةالص رمأ ىف ةلالد كلذب ديري ناك اذإ بحأ انأو ، هتالص دسفت ال : ليقو © هتالص

 . هتالص دسفت مل  عيمجل ا
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 هفلخ نم هعبتاف ةالصلا يف طلغ اذإ مامالا يف { اضيأ ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 ةيناثلا ةعكرلا دعب ةرخآلا تايحتلل دعق هنا لثم مامالا اطخ ملعي وهو ؤ هطلغ ىلع

 متت له .3 هل حبسي ملف . هاطخ ملع دق متؤملاو 3 اههبشي ام وأ © هنم اطايتحا

 متؤملا ةالص متت : لاق نم لاقف { فالتخاب هيف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص

 نأ هيلعو { متت ال : لاق نم لاقو © هاطخ ملع ولو ، هطايتحا ىلع مامالا عبت اذإ

 . هتالص تدسف لعفي مل نإف { هل حبسي

 تايحتلا ىضق نأ دعب يلصي مامالا ماق اذإو رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلاسم

 © مهتالص تزاج دقف ، نوملسي مهنإف ، دعقي ملف هفلخ نم هل حبسو ث ةرخآلا

 . ةالصلا تيضق دق هل نولوقيو

 لاقف ث مامالا اهسف ث مامالا فلخ يلصي لجر نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ملاذإ ، هتالص ةداعإ اذهل هبحن ىذلاف & كلذ يف كيلع ام كناحبس : مامالل مومأملا

 . ملعأ هللاو ، هللا كناحبس لاق امنإو ، هللا ناحبس لقي

 موقيف ، مامالا فلخ يلصي لجرلا نع ۔ هللا همحر ديعس ابأ تلأسو : ةلاسم

 له © طلغلا ليبس ىلع موقيف ، تايحتلا ةءارق عضوم يف رخآلا دوجسلا نم مامالا

 هفلخ نم نوكي نأ رمؤي هنا ؛ يعم : لاق ؟ هل حبسي مث كروتيو ، دعقي نأ هفلخ نمل

 حبس مث ، كرتو دعق نإف : هل تلق . هل حبسيو دوعقلاو دوجسلا نيب ، نيدحلا نيب

 وجراف دعق ىتح يسنو ث هل زوبي كلذ نأ نظأ : لاق ؟ال مأ هتالص ضقتنت له هل

 دوعقلا نيب وهسلا ىلع مامالا فلخ يذلاف : هل تلق . هللا ءاش نإ 5 ةمات هتالص نأ

 يف ناك اذإ هنا ينبجعي : لاق ؟ هتالص ضقتنت له 0 هل زوجي كلذ نا نظي مايقلاو
 ضقتنت ال ، دمعتلا ىلع مايقلا لاح ىلإ ىدعتي الو ث مامالا راظتنال ، لاحلا كلذ

 . هلوق ىنعم ىلع هتالص

 © دعقف مايقلا هيلع ناكو ث مامالا اهسف 0 مامالا عم يلصي نمعو : ةلأسم

 . هوهس ىلع ىضمو © مقي ملو دعقي ملف مامالل حبسف ث ماقف دوعقلا هيلع ناك وأ

 ىلع ىضمو ، باوصلا ىلإ مامالا عجري مل اذإف ؟ لجرلا اذه عنصي فيك : تلق
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 { دسفت ةالص اذه يلصيو ، لجرلا اذه نع 0 هتمامإ تلطب دقف ث [طخلا

 . هتالص متيو

 ضعب هل حبسف ؤ هتالص يفاهسف مصأ ناك اذإ { مامالا نع هتلأسو : ةلأسم
 ىذلا ةالص متتأ : تلق . عجرو هبتناف © ةاصحب هامرف ؤ عمسي ملف ؤ هفلخ نم

 دسفت : لاق نم لاقف ث انفرع ايف فالتخاب كلذ يف ليق دقف ؟ ضقتنت مأ © هامر
 داسف ينبجعي انأو } عيمجلا ةالص حالص نم كلذ نإ : لاق نم لاقو 0 هتالص

 ىلع ينبي نأ هنكمي ناك دقو © هتالص حلاصم نم سيل لمع كلذ نأل ، يمارلا ةالص

 . هطلغ ىلع وأ © هتالص داسف ىلع مامالا ىضم ولو . هتالص

 تنك دق : لاقف ، هتالص يل اهس اذإ مامالا ءارو حنحنتي لجر نعو : ةلأسم

 ىسوم انلأس لاقو } كلذ نع يسفن تفعضتسا مث © حبسي مل اذإ ديعي هنأ ىرأ

 حيبست وأ ، ريبكت نم هيف وه امب هفلخ يذلا ملكتيلف 3 مامالا اهس اذإ : لاقف
 . مامالا هبتني ىتح { تايحت وأ

 يسن مامإ يف ، ةرزع نب يلع نع لئاسم يف۔رفعج نبا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 نم وه يسن ناك ام هفلخ يذلا متا : لاق . فرصناو ملس مث © ةءارق وأ ةدجس
 نإ 5 انأ بحأ يذلاو ، مهتالص تضقنتنا اولعفي مل نإو ، مهتالص تمت ، كلذ

 مه اومتاو ، فرصناو تايحتلاو تاولصلا نم ةريخألا ةدجسلا يسن مامالا ناك

 2 مهل تمتو ۔ مهتالص

 اومتي نا 5 هبتني ملف أطخلا ىلع ىضمو 5 ةالصلا نم كرت ايف هل اوحبس اذإ نسحتساف

 دق مهنأل ؛ مهتمامإ نم وه جرخ دقو } مهتالص تمتو ، كلذ نم وه كرت ام مه

 اولصو 5 مهقبسي نأ لبق هوقحلو وه كرت ام اومتأ نإف & تدسف دق هتالص نأ اوملع

 ىلع هوعبتا نإو ، ةضقتنم هتالص نأ اوملع دق مهنأل ؛ داسفلا مهيلع نمآ الف © هعم

 دسفت نأ وجرأو ، دشأ كلذف 0 ةالصلا نم وه يسن ام اومتي مل وأ اطخلا

 . عيمجل ا ةالص

ةالص ليمجلا نب نامي فلخ انيلص : لاق ةبوثم نب دايز نع دجويو : ةلأسم



 أطبأف ، اهدجسي ملف دعق ةدجس نيتعكرلا نم يقب نأ ايلف ، راحصب ةعمجلا

 اوعفرو هعم سانلا دجسو دودوم وبأ هنأ ينغلبو ، دجسو لجر ربكف 0 مهيلع

 نأ املف © مامالا ريغ ربك يذلا نأ ملعأ ملو ، دجسو نامي مامالا ربك مث ، مهسوؤر

 © رشبملا نب ديعس تلأس انفرصنا املف ، تمت دق يتالص نأ تيأرو دجسأ مل دجس

 : لاق ؟ عنصي فيك : تلق . اثالث دجس نمم انأ : لاق { ةالصلا رضح نميف ناكو

 ، اوباصأ اثالث اودجس ىذلا نأ ينباجأو نايثع نب نايلس ىلإ تبتكف 3 يردأ ال

 يذلا نأ ملعأ مل ينا هتربخاف 5 هتيقل ىتح ضقنأ نأ تهركف { ةداعالا نيقابلا ىلعو

 متأي مل نمع هريغ لاق . ةالصلا ةداعإ يلعري ملف { مامالا ريغ هدوجس تدجسو ربك

 نأ زوب الو اطخلا ىلع ةدجس كرت زوجي ال هنأل ؛ ةداعالا ةدجسلا كلت يف مامالاب

. مامالا ةالص ريغب هدحو يلصي



 ةالصلا ىف مامالا فلاخ اذإ مومأملا يف

 رهظلا ديري وهو 5 موق ةالص يف لخد نمو رفعج نب دمحم باتك نمو
 ةالصلاو } رصعلا مث رهظلا يلصيو © ةضقتنم كلت هتالصف ، رصعلا يلصي مامإلاو

 . ةمات مهلك مهتالص نا : لوقلا ضعب يف جرخي هنا ؛ يعم : هريغ لاق . مامإلل

 ترضح ىتح ى رهظلا نع سعن مامإ يف انغلب كلذكو (عجر) . ىون ام لكلو
 ملو © رهظلا يلصي هنا ىلع © مهب مامالا ىلصو رصعلل ميقملا ماقأو ، رصعلا ةالص
 مهتالص ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق . مامالا ةالصب ترضح دق رصعلا نا ملعي

 . ةمات مهلك

 ىلصي هنا ىري وهو { مامالا ةالص يف لجر لخد اذإ : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم

 ىلع مزعي مل نإو & ضقني هناف رصقف امامت يلصي هنا © هدنع وأ { متاف رفس ةالص
 عم متؤمل سيل : هريغ لاق © هيلع ضقن الف مامالا ةالص يف لخدو . اهنيعب ةالص

 . مامالا ةالصب يلصي نأ متؤملا دقتعي امنإو 5 مامالا ةين الةينلاو © ةين مامالا

 عم ىلص نمف : تلق ۔خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هتالص : لاق ؟ يلصملا اذه ةالص نوكت ام ، رتولا يلصي مامالاو & ةضيرفلا مامإلا

 . (ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) . هيلع ةرافك ال : لاق ؟ ةرافك هيلعف : تلق . ةضقتنم
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 ن ونالثل ١ ب ابل

 هيلع حتفي ىتم ةءارقلا ف ىناعت اذإ مامالا ف

 : لاق نم لاقو « تكسي ىتح هل حتفي الف مامالا اياعت اذإ : لاق نم لاقو

 . اياعت اذإ هيلع حتفي
 3 مامالا نيقلت ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 : لاق هنا بلاط يبأ نب يلع نع انيور . رمع نباو نافع نب نايثع هيلع حتف نمف
 حابر يبأ نب ءاطع لوق اذه . هنم اومعطتساو هومعطاف مامالا مكمعطتسا اذإ

 يبصلا امتا نباو معطم نب ريبج نب عفانو لبقم نباو نيريس نباو يرصبلا نسحلاو

 دوعسم نبا هركو ، هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنا نب كلامو

 هحتفتسي لجر يف ناهعنلا لاقو ، كلذ يروثلا نايفسو يدنكلا حيرشو يبعشلاو

 مامالا ىلع حتف نا ، ةالصلا يف مالكلا اذه لاق 3 هيلع حتفني هفلخ وهو . مامالا

 لاق & مامالا ىلع حتفي نأ يغبني ال : نسحلا نب دمحم لاقو . امالك نكي مل

 . مامالا ىلع حتفي : ركب وبآ

 حتفلاب ةزاجالا ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 { ءايعالا ىنعم ىلع تكسو . هسفنب كلذ بلط . ءايعاو هيلع جترا اذإ مامالا ىلع

 ايف وأ ، باتكلا ةحتاف نم كلذ ناك اذإف ، ةالصلا يف نواعتلا ىنعم ىلع كلذ جرخيو

 ىلع نواعتلا نم هنا ، قافتالا ىنعم يدنع جرخ 0 نآرقلا نم هب الإ ةالصلا زوبحت ال

 هب موقتو هنود هب ىزجي امم كلذ ناك نإو { مومأملاو مامالا ءاكرش مهنأل ؛ ةالصلا رمأ
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 ىلع فالتخالا ىنعم يدنع هيف جرخيف 6 ةالصلا هب زوجت ام مامالا هأرق امم « ةالصلا

 . عكري مل مامالا ماد ام كلذ ةزاجإ عضوم ينبجعيو 03 ههبشي ام وأ يكح ام وحن

 ماد ام امأو ، ءايعإ هنا جرخي ام ىنعم ىلع هتوكس ناكو { هأرق دق ىذلا كلذب ىفتكاو

 جرحي هنا ؛ يعمف هايعأ ام بصي مل هنا الإ ؛ ةءارقلا ىنعمو « مالكلاب هبلطي مامالا

 الئل ٠ ءايعال ١ ليبس ىلع تكسي ىتح هل حتفي ال ن ا ينبجعي و { فالتخال ١ ىنعم هيف

 . أرقي وهو ث ةءارقلا يف مامالل اكراشم نوكي

 اذإ ، هيلع اوحتفي نأ هفلخ نمل زوجي مامالاو رباج يبأ باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . كلذ لبق هيلع اوحتفي الو & تكسو ةءارقلا ف اياعت

 هيلع حتفا هفلخ انأو { ةءارقلا يف ىياعتي مامالاو :تلقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 نإو ،ةءارقلا يف ىياعتي ام نود نم هيلع حتفي نأ ساب ال : لاق . رطضي نأ ريغ نم

 ىلص : لاق هنارمع نب ىلوم عفان نع انلركذ : رثؤملا وبأ لاق ؛ هريغ نمو . رطضي مل

 نمحرلا هللا مسب أرق باتكلا ةحتاف نم غرف ايلف & برغملا ةالص رمع نب هللادبع انب
 أرقف اهلازلز ضرألا تلزلز اذإ » : انا تلقف نآرقلا هيلع نزخو اهب ددرتف ، ميحرلا
 . يلع كلذ بعي ملو ةءارقلا يف رمتساو

 يأ ،ةالصلا يف ىياعت اذإ أ مامالا نع ديعس ابأ تلأس ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 هنا هرمأ نم رهظف تكس اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هفلخ نم هيلع حتفي نأ زوب تقو

 هنا ؛ يعمف ددرتيو بلطي ماد ام امأو 3 هيلع حتفي نأ زوجي ذئنيحف . هنم ءايعإ

 هيلع حتف نا تيأرأ : تلق ز ليق هنا يدنع ايف تكسي ىتح هيلع حتفي نأ زوب ال

 هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص يف ساب هيلع له . هددرتو هبلط يف وهو . هفلخ نم

 حتف يذلا ناك : تلق . اهدسفي الاضعبو { هتالص دسفي اضعب لعلف 0 هيف فلتخي

 لهاجلا يف فالتخالا مأ © نيملسملا لوق ملع نأ دعب ادمعتم وأ الهاج هيلع

 نإف : هل تلق . هجعرومأملا ةفلاخمل ، دمعتملا نود لهاجلا ين هنا عقي : لاق ؟ ةصاخ

 حتفي نأ هفلخ نمل زوب له { هب رمؤي ام قوف اتوكس باتكلا ةحتاف متأ نأ دعب تكس
 نا هيلع حتف نمل عقوو { كلذ هنم رهاظت اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةروسلا لوأ هيلع
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 ايف ةءارق نم هل دب ال هنأل ؛ دشأ يدنع وهف { ةءارقلا يف ءادتبالا يف ءايعإ هنم كلذ

 اذهف هأزجأ دقف 5 اهقوف ايف ةيآ أرق دق ناك اذإ لوألاو اهقوف ايف { ةيآ نم ةءارقلا هيف

 هرخا نم رهاظتي نأ لبق دحأ هيلع حتف نإف : هل تلق . ربكأ هيف حتفلا © يدنع
 دق امل ، يدنع نوهأ وأ ، لوألا لثم هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص دسفت له { ءايعإلا

 دقو ، يدنع اهيلع ناوعأو ةالصلا يف ءاكرش مهنألو { ةءارقلا نم مهف دب ال هنا تبث

 ةحتاف أرق رمع نبا نا هنع يور وأ ىور ، بسحأ ايف رمع نبا ىلوم اعفان نا يور
 ، ىنعملا ناك فيك ىردأ الف أ تكس مث ، برغملا ةالص يف بسحأ . باتكلا

 ضرألا تلزلز اذإ» : لاقف ، هيلع حتف هريغ هللا ءاش نم وأ هل ليق ايف اعفان نأ الإ
 هنا ؛ يدنع ىنعملاف 4تلزلز اذإ » ةروسب ءادتبا ةيآلا هذه وحن وأ ياهلازلز

 . هئطخي ملو . هبوص
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 ن وثالثلاو ىداحلا بابل ١

 رفسلا يف ةعامجلا ةالص يذف

 اذإ ، ميقملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نم -

 متأ نإ 5 هيف اوفلتخاو © ةالصلا مامت هيلع نأ ، نيتنثا نم مامالا ملسو رفاسملاب متئإ

 ىضم دقو مهيزجي ال : يروثلا نايفس لاق . ميقملا هفلخو { ةالصلا رفاسملا مامالا

 نإف 5 اعبرأ نيرفاسمو نيميقمب رفاسم ىلص اذإ : يأرلا باحصأ لاقو . هتالصو وه

 قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا ناكو { ةدساف ميقملا ةالصو 5 ةزئاجرفاسملا ةالص

 . ةمات مهلك مهتالص : نولوقي

 نيميقملاب رفاسملا ةمامإ نا قافتالا ىنعمب جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ةالصب ميقملا ىلص نإو { ةزئاج رصقلا ةالص ناتعكرلا ايهو { اهدحو هسفن ةالص

 ميقملا يزجي ال كلذ نا رصعلا ةالص . ناتعكرلا ايهو © اهدحو هسفن ةالص رفاسملا

 . ةزئاج ميقملا ةالص امامت رفاسملاب ميقملا ةالص نأو { ةزئاج رفاسملا ةالص نأو

 ةالص ميقلاب رفاسملا مامتإ امأو { انباحصأ لوق يف افالتخا لوصفلا هذه يف ملعأ الو

 ميقملا ةالص نا : انباحصأ لوق نم لوقلا رثكأ يف جرخي هنا ؛ يعمف ث ميقملا

 هرضت مل رفاسملا ةالصب هتالص متأ اذأ هنأل ؛ اهيف فلتخي رفاسملا ةالصو .3 ةدساف

 رفاسملا ةالصب ميقملا ةالص مامت يل نيبي الو } لدبلا هيلع ىري ضعبو . ةدايزلا

 قحلاف ، الطاب نركي نأ اماو © هلعف نم الفن نوكي نأ اما دب ال هنأل ؛ اعبرأ

 . لطابلاب موقي ال

_ ١٥٩



 . ميقملا ةالصب يلصي رفاسملا يفو - فارشالا باتك ريغ نمو ۔ : ةلأسم

 اذكه ث مامالا ةالصب يلصي هنكلو {، لدبلا هيلع تيأر { ماهلا دقتعا ناك نإ : لاقف

 . نيملسملا لوق نم رثألا ءاج

 : تلق دمحم نب يلع نع خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عم رصعلا يلصي نأ دارأو ك هدحو ىلوألا ةالص ىلص اذإ ةالصلا عمجي يذلاف

 هل زاج ، هلوسرو هدبع ىلإ لصو اذإ : لاق { رظتني تايحتلا ين دعقف . مامالا
 تضفضقنا) . هل لضفأ ناك رظتنا اذإ هنا الإ . زاج ملس ىتمف ميلستلا

 . (ةفاضملا ةدايزلا
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 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 رفسلا يف ةعامجلا ةالص ىفو نيميقملاب رفاسملا ةالص ىف

 . رصعلاو ىلوألا نوعمجي نيرفاسم اموق ىأر مث ، ىلوألا ىلص رفاسم يفو
 ناك اذإ : لاق ديعس ابأ بسحأ ؛ هريغ لاق . ال : لاق ؟ رصعلا مهعم يلصي له
 . كلذ زجي مل ىلوألا تقو يف ناك نإو ، كلذ زاج رصعلا ةالص تقو يف كلذ

 لجر ديب ذخاف ثدحأ مث { ةعكر موقب ىلص رفاسم لجر نعو : ةلأسم

 مأ ث نيتعكرلا دنع ملسيأ ؤ عنصي فيك تلأسف ، ةعكر ىلإ ةعكر مهب ىلصف 2 ميقم
 © متيو وه رخاتيو 8 مهب ملسي الجر مدقي هنا ؛ لوقأف ؟ تاعكر عبرأ مهب متي ىتح

 نيرفاسمب ىلص رفاسملا لجرلا اذه نا انعم يذلا : هريغ لاق يدارف متي ناك نمو

 . باوجلا ىضم دقو { اندنع ايف ىنعملا ىلع نيميقمو

 © رصقي وهو نومتي ةعامج ةالصلا يف مهو 5 موق ىلإ ىتأ لجر نعو : ةلأسم
 ملس مث ، ىرخأ ةعكر اهيلإ داز ةالصلا اوضق املف ، ةدحاو ةعكر مهعم كردأو
 . متيلف نومتي موق ةالص يف لخد نم لك ث زوجي ال رمأ كلذف

 ىلوألا نوعمجي نيرفاسم اموق ىأر مث ىلوالا رفاسم ىلص اذإو : ةلأسم

 . رصعلا مهعم يلصي الف ، رصعلاو

 © رظن هتالص ىضق املف 5 مامالا ةالصب ىلص رفاسم لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 © ارصق ةالصلا لدبأ ، تقولا يف ملع نإ : لاق ، دساف بوث يف ىلص دق وه اذإف
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 . ظفحأ اذكه امامت ةالصلا لدبأ تاف امدعب ملع نإو

 متأي رفاسملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ۔ فارشالا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 3 سابع نباو رمع نع لوقلا اذه يور © مهتالصب يلصي : ةفئاط تلاقف . ميقللب
 نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفس لوق وهو ؛ نيعباتلا ةعامج لاق هبو

 نيميقملا ةالص ضعب رفاسملا كردأ اذإ : ةفئاط تلاقو { يأرلا باحصأو 3 لبنح

 يرصبلا نسحلا لوق اذه © نيتعكر ىلص اسولج مهكردأ نإو 3 مهتالصب ىلص
 ةالص نم دهشتلا رفاسملا كردأ اذإ : كلام لاقو 5 ةداتقو يرهزلاو يعخنلا ميهاربإ و

 لاقو ، مازح نب ميمتو يبعشلا سوواط لاق 3 اذكه هنايزجي نيتعكر ىلص ميقللا

 سلبجمو { نيتعكر هسفن ةالص يف يونيو ميقملا ةالص يف لخدي رفاسملاو .: قحسا

 . رفاسملا ةالص هيلعف 5 هتالص رخا ين اسلاج ميقملا ملسيو

 نا ، انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 © مالاب هل اعبت ناكو ۔ ميقملا ةالص مال ةالصلا متأ © ميقملا ةالصب ىلص اذإ رفاسملا

 نم هقوف ايف امات ادح هعم كردأف ، ةالص يف لخد اذإ هنا : مهلوق يناعم يف جرخيو

 ةالصلا دودح نم دح رخآو ماتلا همزلو ، ةالص كردأ دق هنا } ةالصلا دودح

 عم رفاسملا كردأ اذإف 3 ميقملا ةالص نم رخآلا دوعقلا وه هيلع قفتي ام ىنعمب ، مهعم

 كردأ دقف هدوعق لوأ ي مامالا عم دعقو ى هلوأ نم رخآلا دوعقلا هتالص نم ميقملا

 . مهلوق نم يدنع قافتالا ىنعم يف ماهلا همزلو هتالص

 دسفت مث ، ميقملا ةالص يف لخدي رفاسملا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 . نيتعكر يلصي : يروثلا لاق . متي هنا يعفاشلا لوق يفف هتالص رفاسملا مامالا ىلع
 لاقو ، هلاح ىلإ رفاسملا داع ، هتالص مامالا ىلع تدسف نا : يأرلا باحصأ لاقو

 . يروثلا لاق ايك رخآلاو 5 ماهلا هيلع نأ ايهدحأ ، نالوق اهيف : رثؤملا وبأ

 تدسن اذإ هنا انباحصأ لوق نم يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ءوضو ريغ ىلع ىلص هنا { اهداسف ناكو { ميقملا ةالصب ىلص دقو 2 رفاسملا ةالص

 تقو يف ملعو 0 كلذ ركذف ث مامالل اعبت هيف نوكي ىنعمب وأ ، ةساجنب وأ ابنج وأ
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 يف هسفن ةالص ىلإ عجري هنأل ؛ افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، ارصق لدبي هنأ ةالصلا
 الدب اهيلصي لوقي نم مهنمف ، تقولا تاف نأدعب { كلذب ملعأ هللاو ؤ اهتقو
 يه اهنال ؛ ارصق اهيلصي : لاق نم لاقو . ماهلا ين هل اعبت ناك هنأل ؛ مامالا ةالصب

 ةالص هب دسفت داسف الب مامالا ةالص تدسف اذإ امأو { مامالا عم متت ملو ث هتالص

 نأل ؛ تقولا ىف هسفن ةالصب ىلصي هنأ الإ ؛ رفاسملا ىف ىل نيبي الف © هفلخ ىلص نم

 . ءيش اهنم هيلع دقعني ال ةدساف مامالا ةالص

 تضقتنا مث ، ميقم فلخ ىلص ةالصلا رصقي رفاسم لجر نعو : ةلأسم

 © تقولا يفامأ ؟ مالاب مأ ارصق 5 اهلدبي ام تقولا دعب وأ تقولا يف ملعو 3 هتالص
 فلتخي هنا ؛ يعمف تقولا دعب امأو © ليق هنا يعم ايف ، ارصق اهلدبأ كلذب ملع اذإف

 مامالا ةالص اهلدبي : لاق نم لاقو { هسفن ةالص رصقلاب اهلدبي : لاق نم لاقف هيف

 نم داسفلا ناك نإ هللا همحر دمحأ نب نسحلا يلع وبأ لاقو & تقولا ىضقنا اذإ امامت

 © هيلع دقعنت مل مامالا ةالص نأل ؛ تقولا دعبو ، تقولا يف ارصق اهلدب مامالا لبق

 اذهو { امامت تقولا دعبو © ارصق تقولا يف اهلدبأ هسفن لبق نم داسفلا ناك نإو

 دعب وأ تقولا يف ملع مث ، ةعمجلا ىلص نإ كلذكو { ملعأ هللاو هلوق نم ىنعملا

 ف امأ : لاق ؟ ميقم وأ رفاسم وهو { اهلدبي ام ةضقتنم هتالص تناك اهنا ، تقولا

 . هيف فلتخيف { تقولا ريغ يف امأو © تاعكر عبرأ هسفن ةالص يلصيف تقولا

 . ةعمجلا . مامالا ةالص اهلدبي : لوقي ضعبو © هسفن ةالص اهلدبي : لوقي ضعبف
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ةربابجلا فلخ ةالص نم هيف سانلا فلتخا ايف

 سانلا نم ةيالو هل سيل نمو سانلا نم ملظلا لهأو

 3 ىوقتلاو ربلا لهأ فلخ يلصي : لاق نم لاقو رباج يبأ باتك نمو -
 لهأ نم رجافلاو رابلا فلخ ىلصي : لاق نم لاقو . هيف فالتخا ال امم كلذو

 ضعب لاقو ، ضرألا اوكلم اذإ ةربابجلا فلخ ىلصي امنإ : لاق نم لاقو . ةلبقلا

 يف متفلتخاو ، ىوقتلاو ربلا لهأ فلخ اولصت نأ ىلع متعمتجا دق : نيملسملا

 قحلا وهف هيلع متعمتجا امف هلعل اضعب مكضعب بذكو { رجافلا فلخ ةالصلا

 . هرعدف لطابلاو لالضلا كلذ ذخأ يفف هيف متفلتخا امو ، هوذخف

 اذإ هنولوتي ال نم فلخ ةالصلا نوملسملا زاجأ دق : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 نوملسملاو ، اهروهظ يف اناصقن مهنم اوملعي ملو { اهومتأو اهتاقوأ يف اولص

 لالضلا ىلع مهبسن وأ كلذ ىلع نيملسملا نم ىرُي نمو ، اضعب مهضعب بذكي ال
 مكرايخ مكمؤيل» : لاق هنا ةي للا لوسر نع ةياورلاو ، ملسمي سيلف بذكلاو

 لاقو «مكرايخ الإ مكيديأ نيب اومدقت الف مكبر نيبو مكنيب ايف مكنابرق مهناف

 «مكنم مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلاو يهنلا ولوأ لوالا فصلا ينيليل» : ةي يبلا
 عمطي فيكف { ثلاثلا الو يناثلا الو لوالا فصلا يف نوكي نأ رجافلا عدي ال ناكف

 . ةني يبنلا نعو ۔ للا هحر۔ باطخلا نب رمع نع اذه يور دقو { امامإ نوكي نأ
اهولعجاو { مكلاحر يف اولص : مهل لاق ةيواعم ىلإ هدفو هجو امل اهيلع نا ؛ هنمو



 كنا هللا لوسر اي اولاقو ، نيقتملا نم الإ لبقتي ال هللا نإف 5 ةلفان مهعم مكتالص

 ةالصلاب فيكف «مهب ر يدهب نودتهي الو يب نودتقي ال ةمئأ يدعب نوكيس» : تلق

 لاقو «ةلفان مهعم مكتالص اولعجاو مكتويب يف اولص» : لاق ؟ مهانكردأ اذإ مهعم

 مامالاو ةعمجلا موي ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربإ ينملك : دايز يبأ نب ديزي

 : رثؤملا وبأ لاق ؛ هنمو . كلذ لعفي نسحلا ناكو 0 اهتويب يايلص دق اناك ك بطخي

 هتالصف هب قثوي ال نم فلخ ىلص نمو © لضفأ يهف ناميالا لهأ فلخ ةالصلا امأ

 ىلص دقو ، اهروهط ضقتنا هنا ملعي ملو 0 اهمتأو اهتقو ين اهالص اذإ . ةمات
 ةعمجلا نأ نوملسملا ىأر دقو ، ةعمجلا موي فسوي نب جاجحلا فلخ ديز نب رباج

 زوجت : يراوحلا وبأ لاق { ةعمجلا اهيف بجت يتلا راصمألا يف { ةربابجلا فلخ ةبجاو

 - هللا همحر - باطخلا نب رمع اهرصم يتلا راصمألا يف ةربابجلا فلخ ةعمجلا ةالص

 يلع نب ىسوم نع هيف - باتك نمو ۔ ؛ هنمو . كلذ ريغ يف ةعمجلا ةالص زوبت الو

 الام هدي يف نا ، هفلخ يلصي نمم لجر هيلإ علطا موقب يلصي مامإ نعو ۔ هللا همحر

 نإف © هل حصني لجرلا اذه نأ لوقي يذلاف ؟ هفلخ يلصي نأ هل لحيأ { هلكأي امارح

 انموق نع ؛ هنمو 0 هفلخ يلصي الف ‘ ىلوتو ىبأ نإو  هفلخ لصيلف كلذ كرتو لبق

 نإف © نيملسملا مكح يفاماف © مهمكح ينانك اذإ 3 معن : لاق ؟ مهفلخ يلصي لهف

 فالخلا لهأ نم مهنأ انم نظلاب اماف ، هءارو لصت الف ، كنيدل فلاخم هنا تملع

 يف سانلا ملظ نمو ؛ هنمو . سأب مهفلخ ةالصلاب سيلف قوسفلا لهاب هبشي

 يغبني فيكو .0 هل ةيالو الو & هتداهش زوجت الف . ريثك وأ ليلقب مهادبآو مهلاومأ

 © كتالص ىلع كل انيمأ هلعجت نأ مهردب هتداهش زيجت نأ كل يغبني الو © ملاظل

 يأرلاو © ةقيثولاب كنيد يف كسفنل ذخف { كدحو وأ هريغ عم اهيلصت نأ ردقت تنأو

 ىلع نب ىسوم نعو ؛ هنمو . ملظلا لهأ فلخ كتالصب رطاخت الو . هيلع عمتجللا

 ناذأب يلصي اهليبس يكزأ ال نذؤم وأ مامإ نعو (امدب) هنع تظفح ايف هللا همحر

 امأو ث ةالصلا تيقاوم يف نذؤي ناك اذإ اسأب ىرأ الف نذؤملا امأف 3 مامالا ةمامإو

 تملطا نمعو ؛ هنمو . هل عرو ال نمم ةمامالاب ىلوأ نيذلاو عرولا لهاف مامألا

 . هفلخ لصت الف ، قرسي وهو هيلع

_ ١٦٦



 مل هفلخ لص نم : رثؤملا وبأ لاقو 6 هيأر ١ ذهو ۔ هللا همحر _ ديعس وب أ لاق

 ٠ قرسي نم فلخ ىلصي نأ نم ىلا بحأ هدحو يلصيو .© هتالص ف ةداعإ هيلع رأ

 . بوتي نأ الإ

 مامإ نع۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم تلأس : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم (هنمو)

 رجهيال : لاق ؟هفلخ ىلصأ له & ثدح ىلع هنم تمعلطا دجسم

 . هلجأ نم دجسملا

 تنك نإف } دجسم يف يلصي هتقفاوو { هفلخ ةالصلا هركت لجر نعو : ةلأسم
 . هفلخ كتالص نم لضفأ كدحو كتالصف 3 ةيصعملا لمعي نمم هنا ملعت

 فلخ ةالصلا يف صخرو ۔ خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم - : ةلأسم

 راهنلا ةالص ف ن وأرقيو ٦ هيجوتلا لبق نومرح و ىدارف نوميقي مهو . انموق

 ،٨ انعمس ايف هربغ كلذ هركو 0 ميحرل ١ نمحرل ا هللا مسب ةءارق ن ورهظي الو ۔ نارقل ١

 . ( ةفاضملا ةدايزلا تضقنا) ۔ انيلإ بحأ هرك نم يأرو

۔ ١٦٧ _





 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ضري ال نم فلخ ةالصلا ىفاوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم -
 هنم © جراوخلا فلخ ةالصلا ةفئاط تزاجأف ى عدبلا لهأو ى جراوخلا نم هلاح

 ض يعفاشلاو هفلخ يلص ؤ ةعدبلا بحاص نم ىرصبلا نسحلا لاقو ث رفعج وبأ

 غلب ةلاح يأ هنيد يف لاحلا دومحم ريغ ناك نإو { ةالصلا ماقأ نم فلخ ةالصلا
 دمحأ لاقو . هومدقت ال يردقلا يف : يرودلا لاقو ، نيدلا يف لهجلا فلاخي
 دري ناك نا ديعي يمهجلا فلخ ىلص نمو ، هفلخ ىلصي ال ايعاد ناك اذإ : يمهجلا

 نب دمحأ لاقو 0 ايهفلخ ىلص نم ةالصلا ديعي ك كلذك ضفاورلاو ، ثيداحألا
 نع يكح دقو 3 هاوه ىلإ ةيعاد ناك اذإ ءاوهألا لهأ نم دحأ فلخ يلصي ال : لبنح
 ةمئأ فلخ يلصيو { مهريغو ةيردقلا نم عدبلا لهأ فلخ يلصي ال هنا كلام
 © هفلخ ةالصلا زبت مل ز رفكلا ىلا هتعدب هتجرخا نم لك : ركب وبأ لاق © روجلا

 لاق . هتفص هذه نم مدقي نأ بحن الو { ةزئاج هفلخ ةالصلاف كلذك نكي مل نمو

 ةالصلا يف فالتخإلا ىنعم 7 انباحصأ لوق يناعم ىف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ
 زوجت ال : لاق نم لاقف . رمالا رهاظ ىف اهاكب هللا ةعاطل قفاوملا يلولا نود وه نم

 زوجي الو { هل ةنامأو ، ةضيرف اهنأل ؛ عيطملا يلولا ملسملا فلخ الإ ةالصلا

 . اهب الإ موقت ال اهنم كنع ءايشأب بيغي هنأل ؛ نيمألا ريغ كتنامأ يلوت نأ يغبني الو

 زوجت الو مهبهذمو نيملسملا نم ةوعدلا لهأ فلخ ةالصلا زوبت : لاق نم لاقو

 . ةالصلا يف نيملسملا نم ةوعدلا لهأ نم مهتي مل ام نيدلا يف فالخلا لهأ فلخ

- ١٦٩



 ين اومهتي مل ام مهفلخ ةالصلا زوبت : لاقو { هنيدرمأ يف ةمهت الو ةنايخ هقحلت ملو

 : لاق نم لاقو . هب الإ ةالصلا متت مل امم ، ناصقن وأ ةدايزب ، اهسفنب ةالصلا رمأ

 رهاظ يف اهنم اوصقني وأ اوديزي مل ام 0 مهلك ةزئاج ةلبقلا لهأ فلخ ةالصلا

 نيب ام كهتني نمم وأ ، فالخلا لهأ نم ةلبق لهأو { ةالصلا لهأ مهنأل ؛ رمألا

 دجو اذإ { فالخلا لهأ فلخ يلصي ال : لاق نم لاقو . ةوعدلا لهأ نم هميرحتب

 لاقو . مهفلخ ةالصلاب ساب الف نيملسملا دجوي مل نإو ، نيملسملا نم ةوعدلا لهأ

 ناطلس يف زوجت الو © نيبلاغ اوناك اذإ ى مهناطلس ف مهفلخ زوجت : لاق نم

 ةمامالاب دصقي ال هنا ، مهلوق نم قافتالا هبش هيلع عقي ايف لاح لك ىلعو { نيملسملا

 يلصي امنإف ، دجوي مل اذإف ، كلذ دجو اذإ ملسملا الإ { مهلك ءالؤه نم ميدقتلاو

 دجو ىتمو 7 اهئايحال ةعامجلا ةنس توبثل ؛ ملسملا نود وه نم ىلص نم فلخ

 مدقي الو « مكرايخ مكتمامال اوراتخا» : ةلي يبنلا لوقل ؛ هريغ مدقي مل © ملسملا

 ميدقتلا ىنعم يف دجو نم لضفألاو ، دجو اذإ رايخلا الإ دقتعي الو ، دصقلاب مامإ

 نوكي اذه بسح ىلعف © هنم ىلوأ ناكل هريغ دجو ام .هنا داقتعا ىلع { ةالصلل

 © ةعامجلا ةنس ءايحال ةلبقلا لهأ عيمج فلخ ةالصلا نا : ليق ام ضعب ينو 3 رمألا

 فلخ الإ ةالصلا زوجت ال : لوقي نم لوق ىلع الإ 5 ىدارفلا ةالص نم لضفأ
 ىلع هنأ ؛ يعمو . ملسملا ريغ فلخ يلصي الو 3 ىدارف يلصي : لوقي هنإف ى ملسملا

 موزل ىلإ بهذي هبحاص نا ليق دق لوق لك ىلع هنا ، فالتخالا نم ىرج ام بسح
 هنا بهذي نم بهذي هلعلو اهتوبثل ، مهفلخ زوبت هنا لاق نم فلخ ةعامج ةالصلا

 لوقلا ضعب يفو ىدارف وأ . اهيف ريحغ هريغ فلخ ةالصلاف ملسملا دبي مل اذإ

 دجو ام لضفأ ةعامجلا نا لوقلا ضعب يفو © ملسملاب ةمامالا تبثت مل ام ، لضفأ

 . هب الإ ةالصلا زوبحت ال ام صقني وأ اهيف دزي مل اذإ نم ، هفلخ ةالصلا زوجت ام

 هنا تفرع : فنصملا لاق : ةبتع نب حاضولا لاق رباج يبأ باتك نم

 . ةنجلا لخد تام نإو 0 احلاص ناك اذإ ، هفلخ ىلصي هتداهش لبقت يذلا يعدملا

 { ةزئاج اهتقو يف اههجو ىلع ةالصلاب اوتأ اذإ { انموق فلخ ةالصلا كلذكو ؛ هنمو

» ٠ ٧ ١ »



 © ىلص ايف ٨ هيلع لدي الن نيملسملا يأر لإ عجر مث { ةنايدو هيأرب كلذك ىلص نمو

 .اذه رغ ف ةنايد الب _ ةخسن يفو ۔ { ةنايدب ىلص نم كلذكو

 ىلع ضورعم ، بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي امم ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ١ ءوضو ريغ ىلع وهو . انموق عم يلصي نمع هتلأسو ۔ هنلا همحر _ يراوحلا ييأ

 مميتيلف كلذ بحأ ام : لاق ، مهنم جرخي نأ فاخي ، مهنم ةيقت فصلا يف نوكيف

 . ةتئاف ةالص لدب اهلعب و & يلصيو دجسملا ف

 © قفانملا فلخ ةالصلاب ساب ال : ليقو رباج يبأ باتك نمو ۔ : ةلأسم

 ةالص هل ةيالو ال نم فلخ ةالصلا نا ليقو & كلذ ىلا رطضا نمل مارحلا هدي يف نمو

 لاح ىلع هدنع ةالصلاف دجسملا يف۔ ةخسن ۔ يفو دجسم ىف يلصي ناك اذإف ، ةدحاو

 هتالص : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو . هدحو لجرلا ةالص نم لضفأ دجسملا ةر امعل

 لجر فلخ ىلص نمو . (عجر) هفلخ ةالص ال : لاق نم لاقو & لضفأ هدحو

 هنأ ملع نكي مل نإو { ةدساف اعيمج ايهتالصن اهيف تنقف 5 ةالصلا يف تنقي هنأ ملعي
 اذإ ليقو ، تونقلا رسأ اذإ 5 ةمات هفلخ يذلا ةالصف { اهيف تنقف ةالصلا يف تنقي

 ةللادبع وبأ لاق ؛ هريغ نمو . هفلخ يلصي عجري الو 0 ةدساف هتالصف . رهتشا

 : لاق . (نايب) انيلإ بحأ وهو ، نسحف لدبأ نإف لدبي نأ بجت هنأ هللا همحر ۔

 هللا : لاق ؟ هنم اوأربتفا : هل ليق ى هلوتأ مل الإو ى بات نإف ، ةالصلا ف تنق نم

 ةريبكت نأ ىري لجر فلخ ىلص نم : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . هالوتأ ال ملعأ
 نم لاقو . مالك هيجوتلا نأل ؛ ةدساف مامالا ةالصو هتالصف ، هيجوتلا لبق مارحإلا

 . هفلخ نمو مامالا 5 ةمات مهتالص نا : ملعلا لهأ نم لاق

 نم هيلع ريمأ ذئموي ةكم ىلعو { ةكم ناك هنا يبأ ينثدح : رباج لاق : ةلأسم

 هلا انلدبأ لاق الجر نأ هغلب نأ ىلإ © هفلخ يلصن انكو : لاق © هللا ءاش ام ةناكسلا

 لتقت امك ، هلتقف نيتبلكلاب هناسل بذجف هيلإ لسراف : لاق { هنم اريخ ةفيلخلا اذهب

 © ابوبحم غلب نأ ىلإ ©} يتالص ضقناو كلذ دعب نم هفلخ يلصأ تلعجف . ةبادلا
تضقنف تدع ريمألا عم تيلص اذإ ىتح 0 ءاشعلا ةالص يف يفلخ ناك ىتح ءاجف



 تذخاو نوع نب ةزمح & كيلع بلغ اذكه : لاقف بوبحم ينرصبأو © يتالص

 © نالف نم ريخ ناهثع ابأ اي تنا ، نوراه يأر ىري نوع نب نب ةزمح ناكو 7 هيأرب
 نالف نم دشأ ريمألا ينعي اذهو . انلبق اوناك نيذلا نيملسملا ءاهقف ينعي نالف نم وأ

 : بوبحم هل لاقف ، كيأر اذه يذلاو : لاقف 0 هلبق نم نيطالسلا ينعي نالنو

 لاق . انعجرف : لاق © مكيأر ىلإ انعجر مكيأر ناك نإف : لاق ، ييأر اذه ، معن

 : لاق & بارحملا لخاد يف ةالصلا نوهركي مهو انباحصأ تكرداف : نايفس وبأ

 . هيف هدوجس نوكيو ث هنم اجراخ مقيل نكلو

 زجي مل ، عرولاو لضفلا لهأ نم هل مامإ ال دجسملا ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 ىلع هترامعب نوبطاخم مهو { اهيف وه يتلا ةلحملا لهأل الو ، ةيرقلا لهأل هليطعت

 دجسملا رضحي ىتح ةالصلا ةضيرف نم هللا مهمزلا امب اوموقي نا ، مهنم رجافلاو رابلا

 كلذ لبقي ال نأ الإ & يلصألا دجسملا رايع نم هنم لضفأ وه نمم هترايعب موقي نمم

 يف اذهو { هترايع يف هب مايقلا ىلع ردق نمم هب موقيو دجسملا برخي الف ، لضفألا
 سيل مث ، مهلضفأ نم ارماع هل ردقيو 5 هللا جرفي نأ ىلإ هبأدو مهبأد اذهو 5 هترايع

 . هب قحتسيف ثدحب هتمامإ مهنع لوزت وأ هب الإ هيلع اومدقتي نأ مهل

 وه ىلصف ، دجسملا رخؤم يف مايقلا نولصي سانلاو ءاج لجرو : ةلأسم

 ىلص نإ : تلقو . كلذ ليق دقف ؟ هتالص متت له : تلق . همدقم يف ةضيرفلا

 يف ، ةدحاو ةحرص يف مهلكو ث هرخا يف ةضيرفلا نولصي مهو ث همدقم يف رجفلا

 . متت ليق دقف ؟ هتالص متت له { مهنيب ءيش ال _ ةدحاو ةالص هلعل ۔ دحاو تقو

 © لجر برقب ناك اذإ دجسملا نعو۔ هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو : ةلأسم

 كرتي له ، هدنع يلصي نأ هبجعي ملو ، لجرلا اذهل يلو ريغ دجسملا اذهل مامالا ناكو

 نم لضفأ وه نم عم ةعامجلا بلطي نأ هل زوجيف : لاق ؟ ةرايعلا دحل دجسملا اذه

 نإف 5، هنع هفلخت نم ةعامجلا ةالص نم دجسملا برخي نأ فخي مل ام { مامالا كلذ

 ين مهتم ريغ مامالا ناك ام لاح ىلع ىلوأ هبرقي يذلا دجسملا ةرايع تناك كلذك ناك

ةالصلا يف يتلا ةمهتلا نم : لاق ؟ ةمهتلا هذه امو : تلق . اهل انئاخ الو { ةالصلا



 امم اهدودح نم ءيش كرتب مهتي نأو { رهاط ريغ وهو 5 ةالصلا ىلإ موقي نأ مهتي نأ
 ترهظو ، كلذب هيلع ةمهتلا ترهاظت اذإو 5 ارس هلوقي يذلا هب الإ ةالصلا زوجي ال

 . ةالصلا هب متت مل كلذل ةنايخلا

 بارحم يف يلصيو © هرايع ريغ نم وأ ©} دجسملا رايع نم لجر نعو : ةلأسم

 بارحملا مأ كلذ هل هركي له : تلق . ادحأ مؤي ال هدحو مامالا عضوم يف ، دجسملا

 هلك دجسملا نأ ؛ يعمف ؟ ةأرمإ وأ لجر نم ةالصلا دارأ نمل ءاوس دجسملا رئاسو

 كلذ لعاف هب ديري يناعملا نم ىنعمل الإ 5 هنم ءيش رجهي نأ يغبني الو © ةالصلل حابم
 . زوجي ال ىنعمل وأ ، مامالاب افافختسا وأ ةرباكم وأ امدقت

 ، لبق نم دجوو ، بتع هيلع يسفن يف لجر عم ىلصأ له ، تلأس : ةلأسم

 نأ وجراف انأ امأف : لاق ؟ هراج انأ دجسم يف هدحو ىلصي وهو © نيملسملا نم وهو

 انا ليقف © ةعامجلا امأف : هريغ لاق . ضرفب سيل ةعامجلا نأل ؛ هيلع لخدت ال

 كلذف © بتع هيلع سفنلا يف نم فلخ ةالصلا امأو 5 ةنس اهنا ليقو { ةضيرف

 نأ الإ } هفلخ ىلصو ددرتي مل نيملسملا نم ناك اذإف © هفلخ ةالصلا كرت امأو © زئاج

 © دجسملا اذه ريغ ةعامجلا بلطيو 0 هفلخ ةالصلا هكرتب برخي ال دجسملا نوكي

 . رذع نم الإ ةعامجلا كرتي الو . هللا ءاش نإ كلذ هعسو
 ةمئأ نوكتأ 5 مامالا دنع ىلصت نأ تبجو اذإ ةعمجلا نع هتلأسو : ةلأسم

 دنع ةالصلا اورضحيو 5 اهوبرخي نأ مهيلعو { ةالصلاو اهيف ناذألاب نيمئاق دجاسملا

 ناذالا اوكرتي نأ مهيلع نا © ةعمجلا مزلت ثيح نم كلذ ليق دقو : لاق ؟ مامإلا

 له : تلق . مزلت ثيح مامالا عم ةعمجلا رضحيو رهظلا ةالص 0 ةعامج ةالصلاو

 : لاق ؟ هعم كلذ اوكردأ اذإ مامالا عم ةالصلا اوقحليو اولصيو اونذؤي نأ مهل زوب

 . مامالل ةداضم كلذو الدب مهل سيل ليق دقو

 انذؤم وأ امامإ نك : ليق هنا ىوري اهف ليق دق : ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 لك لضف هل لاق نذؤملا نأل ؛ ناذألاو ةمامالا لضف كتوفيف ثلاثلا نكت الو 2 مامال

 نلو ، هتالصب ىلص نم لك لضفو . هتالص لضف هل مامالاو 2 هناذأب ىلص نم
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 ملعأو هتلحم لهأ أرقأ لجرلا ناك اذإف : هل تلق . ائيش لضفلا نم لضف وذ صقني

 وهو ، برخ دجسم ةيناثلا يف وأ اهيف وه يتلا ةلحملا يو & مهنم ةالصلا دودحب

 دجسملا اذه يف ميدقتلا كرتي نأ كلذ هعسي له . مامإ دنع هريغ يف ةعايجلا يلصي

 مل اذإ كلذ هعسي هنا ؛ يعمف : لاق . ةعامجلا يلصي ناك اذإ { هب مايقلاو { برخلا

 نم ناك اذإف : تلق . هناريج نم نكي مل وأ ، اذه ىلإ دجسملا كلذ ىدعتي نكي

 : لاق ؟ هريغ ىلإ ىدعتي مل ام لاح ىلع روذعم وهأ { ميدقتلا نونسحي ال هناريج
 دجسم برخي نكي مل اذإ ك لضفأ يدنع وهف لضفلا بلطي نأ الإ & كلذ وجراف

 . رخآلا دجسملا ىلا هيدعتب هتلح

 هل ىلعألاو & دجسم اهالعأ يفو دجسم اهلفسا ىف ةلحم ي اك نإف : هل تلق

 وه ناك اذإ & لفسألا دجسملا يف ميدقتلا كرتب هعسي له . هل مامإ ال لفسألاو 0 مامإ

 هيلع ناك هتلحم يف مهلكو { هناريج نم ناك اذإف : لاق ؟ مامالا دنع ىلعالا يف يلصي

 ةعامج يلصي ناكو 0 هراوج نم اجراخ ناك نإو & كلذ ىلع ردق نإ { هترايع يدنع

 . كلذ نم لضفلا بلطي نأ الإ ، ابجاو كلذ هيلع ىل نيبي الف ز هتلع دجسم يف

 نم ايهدحأ ىلإ سيق اذإ ، هنم نيدجسملا نيب ةلحملا يف لجرلا اذه ناك اذإف : تلق

 كرت هعسي له 7 مامإ دنع ةعامج ىلعألا يف يلصي وه ناكو ث ايوتسا عارذلاب هلزنم
 يف ايوتسم ناك اذإ هنا ؛ يعمف : لاق ؟ اذه ىلع هل هنم ميدقتلاب لفسألا ةرامع

 هراج وه ناك ث هيلإ برقأ ناك ايهيأو { ايهنم برخلا ةرايع هنع لزت نلف © ايهراوج
 دجسملا رماع ناك اذإ ةليسو يدنع وه رخآلا يفو { يدنع مزاللا ين هترامع هيلع ناكو

 وهف © هراج وه يذلا دجسملا اذه يف هريغب موقت ةعايجلا تناك ولو © هراج وه يذلا

 دجسم يف يلصي ناك نإو ء لضفأ رخآلا ناك لضفلا بلط نإو 0 رخآلا ىف ريخب

 & همامإ هكرت مث ، مامإ دجسملا اذهل ناك هيف امدقتم هراج وه يذلا اذه نم دعبأ رخآ

 يف وه يذلا هنم برقألا كرتيو هيف مؤيو ، دجسملا يف يلصي نأ ىدنع اذه عسي الف

 هكرتب رخآلا نم ةعامجلا تلطعت ولو { هراج وه يذلا دجسملاب مايقلا هيلعو ز هتلح

 ىتح ‘ هراوجب وه يذلا دجسملاب مايقلا هيلعف عماج ريغ وأ { اعماج ناك هيف ميدقتلا
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 . ةعايجلا هب موقتو هرمعي مامإ هل باصي

 تعطقنا اذإ ةيرقلا دجاسم ةرامعب مايقلا دلبلا خياشم مزلي لهف : هل تلق

 مهيلع دجسملا ناريج : لاق ؟ هابجلا نود دجسملا ناريج كلذ مزلي مأ اهنم ةعامجلا

 ؟ عماج ناك ولو : هل تلق . هابجلا كلذ مزلي الو & مهدجسم ةرامعب مايقلا

 . ةيرقلا لهأ عمجي هابجلا نأل ؛ ال : لاق

 دجسملا رايع يف لوقت امو : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع : ةلأسم

 ظفح يدنع امف ؟رحلا نم هقوف مهتالص اولعجي نأ مهل زوجي له ث هتحرص تباغ اذإ

 . ملعأ هللاو ، كلذ رامعلل زوجي نأ ينبجعيل ينأ الإ

 يلصي رخاو } دجسملا لخاد يف يلصي ناك اذإ مامالا يف : ديعس وبأ لاق

 زوجت ناك اذإ هنا ؛ يدنعف ، دجسملا لخاد يف كلذ مادق مامالاو { ةرجحلا يف هتالصيب
 نيب ناك اذإ : لاق نم لاقف . كلذ يف فلت هنا ؛ يعمف . مامالا ةالصب ةالصلا

 ةثالث نم رثكأ بابلا ناك اذإ ، كلذ زاج ، حوتفم باب ةرجحلاو دجسملا جلاو

 ٨ ةجلاعم ريغ نم ، لجرلا هنم لخدي اباب نوكي ىتح : لاق نم لاقو . رابشأ
 : لاق نم لاقو . كلذ نم لقأ ناك اذإ ، مامالا ةالصب ةالصلا زوبحت الف الإو

 نم وأ مامالا اهنم رصبي ةوك تناك ولو ث رابشأ ةثالث نم لقأ ةجرفلا تناك ولو

 جرخي ، لوقلا اذه ىلع مامالا ةالصب ةالصلا تزاج ، نورصابتي اوناك ايك ، هفلخ
 كلذل ةياغ ال ، اعارذ رشع ةسمخ نم رثكأ هعفر تيب رهظ قوف مومأملا ناك ول يدنع

 نم رثكأ مامالا نيبو هنيب ناك اذإ امأو ، ىلعي مامالا نإ : لوقي نم لوق ىلع يدنع
 لوألا ريغ اذهو { مامالا ةالصب ةالصلا هل زوجت الف 5 ولعلا ريغ يف اعارذ رشع ةسمخ

 ةالصلا ىف فلتخي هنا ؛ يعمف { رابشأ ةثالث نم رثكأ هعفر ناك اذإ : لاقو ، يدنع

 3 هريغ دحأ مامالا دنع ناك اذإ زوجي : لاق نم لاقف ث هنم لفسأ ناك نم ةالصب

 { زوجي ال : لاق نم لاقو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع نب ريعس مامالا نع لوقلا اذه ينغلب

 نا مهبهذمو © ةعامج يأر ناك نا رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ينربخأو

 . مامالا يأر ىلإ اوعجر مهنا هبشأو زئاج كلذ

_ ١٧٥ _



 اودارأ اذإ ، ةعامجلا لهأ هب رمؤي يذلاو - دمحم يبأ عماج نمو : ةلاسم

 يور امل ، مهنم لضفلاو ةالصلاب ملعلا لهأ مهنم هيلي نأ ث مامالا فلخ ةالصلا

 دوعسم نبا نأ ربخلا يفو «ىهنلاو مالحالا اولوا مكنم ينيليل» : لاق هنا ةلي يبنلا نع

 ناك باطخلا نب رمع نأ ليقو ث ةعايجلا ةالص يف ةلت يبنلا رهظ ءارو ناك يذلا وه

 هيلع انيبن فلخ هفرعي ال نم عدي ال : لاقو ، لوألا فصلا نع فرعي ال نم رخؤي

 هئادعأ ةديكم نم ةلي يبنلا ىلع ارذح كلذ لعفي ناك رمع نا : ليق دقو 3 مالسلا

 يوسي ةلي هللا لوسر ناك : لاق هنأ دوعسم نبا نع ةياور ، مهريغو نيقفانملا نم

 ٠ لضفأ ىلوألا فوفصلاو «مكبولق فلتختن اوفلتخت الو اووتسا» : لوقي انبكانم

 هنا ةلق يبنلا نع ةياور © لوألا فصلا يف يلصملا ةالص لضف يف ةريثك رابخألاو

 ةلي يبنلا نع ىورو «اهرخا ءاسنلا فوفص ريخو اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ» : لاق

 . «لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا» : لاق هنا

 لوح .، ةلت هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق _ فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 هبهذم اذه نمبو © ملعلا لهأ رثكأ لوقلا اذهو : ركب وبأ لاق . هنيمي نع سابع نبا

 سنا نب كلامو ريبزلا نب ةورعو ديزي نب دلاخو رمع نب هللادبعو باطخلا نب رمع

 باحصأو 3 هيوهار نب قاحساو دمحأو يعفاشلاو يعازوالاو يروثلا نايفسو
 نب ديعس نع ايهدحأ : نالوق ةلاسملا يفو لوقن هبو : ركب وبأ لاق . يأرلا

 مامالا نا : وهو يعخنلا نع يناثلا لوقلاو ، هراسي نع هميقي : لاق هنا & بيسلا

 هنيمي نع ماق دحأ ءاج اذإف ، عجري نأ نيبو هنيب هفلخ نم مقيلف لجر هفلخ ناك اذإ

 ةثالث رفنلا يف اوفلتخاو ث هراسي نع رخآلاو هنيمي نع اهدحأ ماق نانثا ناك نإف

 نب يلعو باطخلا نب رمع لوق اذه { مهدحأ نومدقي : ةفئاط تلاقف ؤ نوعمتجم

 © حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا نسحلاو ديزي نب دلاخو رمع نب هللادبعو بلاط يبا

 اوناك اذإ ىري دوعسم نبا ناكو ، يأرلا باحصأو يعفاشلاو كلام نب سنا لاق هبو

 كلذ لعفو © مهدحأ اومدق { كلذ نم رثكأ اوناك اذإف © اعيمج اوغصي : لاق ةثالث

لاق هبو ، هراسي نع رخآلاو هنيمي نع ايهدحأ لعجو ى دوسألاو ةمقلع نب هللادبع



 نب رايخبو رباجب ىلص ةت يبنلا نأل ؛ لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق ك يعخنلا
 . هفلخ اهماقاف رخص

 . نينثالا ةالص ين انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يناعم يف جرخي دقو ، مهلوق رثكأ يف هلعلو { مامالا نيمي نع ايهنم متؤملا نوكي نا
 دارأ نإو ، كلذ دارأ نإ ، رايتخالا ىنعم ىلع مامالا فلخ نوكي نأ هل نا : مهلوق
 نأ الإ { مامالا فلخ فصي نأ هل سيل : لوقلا ضعب ىفو ، مامالا نيمي نع ناك

 . رايتخالا ىلع مامالا فلخ نوكي نأ هلق { هتالص ىلع كلذ ىشخيو كلذ نسحي ال

 مامالا نوكي نأ الإ ، نورمؤي ايف افالتخا مهنيب ملعأ الف ، لاجر ةثالث اوناك اذإ امأو

 . هفلخ انوكيو امهب امدقتم

 تلاقف هدحو فصلا فلخ ةالصلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : ةلأسم

 نب دمحأو حلاص نب نسحلاو ةنييع نب مكحلاو يعخنلا لوق اذه ث هيزججي ال : ةفئاط

 يعازوالاو سنا نب كلامو يرصبلا نسحلا كلذ زاجأو © هيوهار نب قاحساو لبنح
 فصلا فلخ درفلا ةالص زوجت ال : ركب وبأ لاق } ىأرلا باحصأو يعفاشلاو

 هدحو فصلا فلخ ىلص الجر رمأ ةلي هللا لوسر نا © دبعم نب ةصباو ثيدحل

 لجرلا يف اوفلتخاو © هيوهار نب قاحساو لبنح نبا ثيدحلا تبثاو . ةداعلاب

 ؛ الجر هيلإ رجي : ةفئاط تلاقف ك تلصتاو فوفصلا توتسا دقو موقلا ىلإ يهتني

 لاقو © يعخنلا ميهاربإو حابر يبأ نب ءاطع نع لوقلا اذه يور ث هعم موقيل

 كلذ حبقتساو }© يعازوألا كلذ هرك نممو ، فصلا يف لجرلا دح : مهضعب

 أ فصلا نود لجرلا عوكر يف اوفلتخاو ، هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ

 & بهو نب ديزو دوعسم نب هللادبع كلذ لعفو ، تباث نب دايز كلذ يف صخرف

 نب ودعمو ريبزلا نب ةورعو نمحرلادبع نب ةملس يبأو ربيخ نب ديعس نع يورو

 ابيرق ناك نإو : يرهزلا لاقو © لبنح نب دمحأ هزاجأو ، كلذ اولعف مهنا ، جيرج
 . يعازوالا لاق هبو ، لعفي مل اديعب ناك نإو ك لعف فصلا نم

 نم هب نورمأي ايف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبآ لاق
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 مل نإف 5 افاص هعم نوكيف فصلا نم الجر هيلإ رجي هنا مت دقو { فصلا ىلا ىهتنا

 هتالص متيو 5 مامالا افق نم فصلا فلخ يلصي هنا مهلوق ضعب يفو { كلذ هل قفتي

 اذإف ، همايق يف فصلا قصلي هنا مهلوق ضعب يفو أ فصلا مدع دق هني ؛ ىلص امفيك

 كلانه يلصي مث { مايق لوأ يف دجسيو عكري ام ردقب فحز دوجسلاو عوكرلا دارأ

 اذإف . فصلا مدع اذإ فصلاب قحلي ىتح امايق فحزي هنا : ليقو ث هتالص ةيقب

 نم هتالص يف فلتخي هنا ؛ يعمف ، كلذ هنكمي دقو { فصلا نم ادحأ ربي ملو ىلص

 : لاق نم لاقو ، هتالص دسفت : لاق نم لاقف . مامالا فلخ ناك اذإ : مهلوق

 نوكي نأ هنكمأ نإو © هتالص تدسف مامالا افق نع ةيحان ناك نإف { هيلع داسف ال

 فلخ عوكرلا امأو ، هريغو مامالا افق نع ءاوس هنا لوقلا ضعب يفو { مامالا افق نم

 يكح ام وحنب ، كلذ يف فالتخالا مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمف هدحو فصلا

 رايتخالا ىلع امأو © رذعلا يناعم دنع كلذ ةزاجإ ينبجعيو ، فالتخإلا نم

 نم هب رمأ دق امم ءيش هتوفي ال نأ لضفلا كرد بلطل لعف نا وجرأو ، ينبجعي الف

 ىلع & يدنع ةمات هتالص نا دجسملا يف هنكما نأ دعب ةعامجلا ةالص

 . هللا ءاش نإ كلذ

 © فوفصلا فلخ هدحو لجرلا ىلص اذإو ۔ دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 سانلا فلخ يلصي ركب ابأ ىأر هنا 5 ةت يبنلا نع يور امل ، هتالص زجت مل

 فلخ ناك اذإ : انباحصأ ضعب لاقو «دعت الو اصرح هللا كداز» : ةلَتلاقف

 ريغ نمو ۔ 0 اهزاوج نع عنمي ربخلا اذهو { هتالص تزاج مامالا دصق فوفصلا

 & مامالا افق نع ىلصو اعضوم دجي ملف ، نولصي سانلاو ءاج لجر نعو باتكلا

 . ةمات هتالص : ليق دقف ؟ ال مأ ةمات هتالص : تلق ، ادحأ ربي ملو

 جرخف ،© فص همادقو فص يف ناك لجر يف لوقت ايف : هل تلق : ةلأسم

 ؟ اهدسيف مدقتي نأ لجرلا اذهل له ث ةجرف يقبو © همادق يذلا فصلا نم لجر

 : لاق نم لاقو ، اهدسيو مدقتي هنا : لاق نم لاقف ، كلذ ىف اوفلتخا دق : لاق

 ةالصلا يف فصلا اهب دسي ةوطخ نم لضفأ ةوطخ سيل : لاقو { هماقم حربي ال
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 . ملعأ هللاو ، برح ين وأ

 له 3 هنع نودعابتيو نولصيف 3 مامالا فلخ نولصي نيذلا نعو : ةلأسم
 فصلا حسفنا اذإ : لوقي رثؤملا وبأ ناك دقف { تفصو ام ىلعف ؟ دح كلذ يف نوكي

 & مامالا ةالصب ةالص رخؤملا فصلل نكي مل اعارذ رشع ةسمخ رخؤملا فصلا نع

 تضقتنا ، اعارذ رشع ةسمخ مامالا نع حسفنا اذإ { كلذكو ؤ كلذ مهل زوجي الو

 وهف اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ ناك امو ث ةمات مامالا ةالصو 3 مهتالص
 . عيمجلل زئاج

 يقبو ، لجر هتحت نم بهذو © فصلا نع دحاو عطقنا اذإ : لاقو : ةلأسم

 هتالص نا ، فحزي ملف فحزي نأ هيلع نا © نيملسملا لوقب املاع ناك نإف ،ةجرف

 فلتخا دقف ايسان وأ ، الهاج ناك اذإ امأو { افالتخا كلذ يف ملعأ الو ث ةدساف

 . ملعأ هللاو نوهأ ىدنع يسانلاو ؤ هيف

 دحاو لجر هدنع نوكي مامالا يف اوفلتخاو - فارشالا باتك نم ۔ : ةلأسم

 ةأرملاو { مامالا نيمي نع لجرلا موقي نأ ىري كلام نب سنا ناكو 3 ةدحاو ةأرمإو
 سنا نب كلامو ةداتقو يعخنلاو ريبزلا نب ةورعو حابر يبأ نب ءاطع لاقو . هفلخ

 © نيرتاوتم نولصي مهنا نيسحلا نع انيور دقو ، يعازوألاو يروثلا نايفسو

 كلام نب سنا ثيدحب { لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق . ضعب فلخ مهضعب

 لاق . كلذ نم لفسأ ةأرملاو هنيمي نع كلام نب سنا لعج هنا ةلت يبنلا نع

 نم قافتالا يناعم هبشي امب انباحصأ :لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ

 يف لوألا لوقلا اذه ملعأ الو ، رخآلا لوقلا نم نسحلا نع يكح ام وحن مهلوق
 نا : موق يناعم توبثل © اذه اذكه نوكي نا ينبجعي ناك دقو 0 مهلوق يناعم

 يناعم رثك ولو هلايح ىلع يلصي ايهنم دحاو لك نأو افص نانوكي ال ةأرملاو لجرلا
 اهنا ةأرملا يف يل نيبي الو ، هدحو ناك اذإ 5 مامالا نيمي نع نوكي لجرلا نا مهلوق

 . هدحنو ةأرملا عم هسفنب مئاق يدنع وهو { هعم تناك اذإ ارض الو اضقن هيلع لخدت

 هفلخ نوكيف مامالا فلخ يلصي يذلا يف فلتخا : ليقو باتكلا ريغ نمو -

_ ١٧٩ .



 نم لاقف © هراسي نع يذلا راسي نع وأ هنيمي نع يذلا نيمي نع وأ ، هراسي نع وأ
 . لاح لك ىلع ةمات مهتالص : لاق نم لاقو & لاح لك ىلعةدساف مهتالص : لاق

 مهتالص زوجت : لاق نم لاقو © نايسنلاو لهجلا ىلع مهتالص زوجت : لاق نم لاقو

 3 مهتالص زوجت : لاق نم لاقو © لهجلا ىلع مهتالص زوجت الو { نايسنلا ىلع

 داز اذإ © ةدساف كلذ ىلع مهتالص نإف ةنسلا فالخ مهنم داز نم الإ

 . ةنسلا فالخ
 ضعب يف مامالا افق نع فصي هنا { مامإو وه هدحو ناك الجر نأ دجويو

 رثؤملا وبو ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ انغلب ايف كلذ زاجأ نمو ، لوقلا
 دجوي كلذكو هللا همحر _ حور نب دمحم هللادبع وبأو هللا همحر - سيمخ نب تلصلا

 © هعم يلصي مامالا فلخ ناك اذإ دحاولا نأ ةنيمي نع ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ نع

 رشع ةسمخ مامالا نع خسفني نأ الإ ؛ هتالص ضقتنت مل مامالا نم ءيش همادقو

 نع كلذ ةزاجإ انعم دجوي كلذكو ۔ هللا همحر _ نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو © اعارذ

 نع فصي نأ نسحي ناك نا : لاق نم لاقو . ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم يلع يبأ

 3 هل زئاج كلذو { هافق نع ىلص نسحي مل نإو 0 هنيمي نع ىلص 0 مامالا نيمي

 ؛ كلذ زوجت ال : لاق نم لاقو ۔ هللا هيضر ۔ ديعس يبأ نع اهافش كلذ انظفحو

 . مامالا نيمي نع فصي نأ الإ

 موقلا يوتسي ىتح مامالا ربكي ال نأ يغبنيو -دمحم يبأ عماج نمو ۔ : ةلأسم

 اووس» : لاقف ههجوب مهيلع لبقأ : لاق هنا ةت يبنلا نع يور امل ، هفلخ

 نيب هللا نفلاخيل وأ ى مكفوفص نموقتل) : لاق مث ، كلذ لوقي اثالث «مكفوفص

 ربخ يفو «ناطيشلا مكللختي الا مكفوفص نيب اوصارت» ؛ رخآ ربخ يفو . (مكبولق

 © هتالص ةدساف مامال ا فلخ هتالصب درفنملاو للخل ا اودسو م امال ا اوطسو» : رخا

 ةالصلا كتكردا ايثيح» : ةلي يبنلا لاقو . اهداسفب متمكح مل : لئاق لاق نإف

 5 صخأ مكفوقص اوصرو للخا اودس ربخو ث ماع ربخ اذه : هل ليق ؟ «لصف

 فلخ يلصي الجر ىأر هنأ ةلت يبنلا نع يورو .. معألا ىلع ضرتعملا وه صخألاو
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 امامإ مامالا نوكي نأ رضي ال ليقو رفعج نب دمحم باتك نمو ۔ : ةلأسم

 . ةلفان يلصي لجر عم ةالصلاب رهجي نأ بحأف انأ امأو . ةالصلا كلت ىلص دق لجرل

 ىلص دق نمب ىلص اذإ © كلذ ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق 5، هريغ هعم نوكي نأ الإ

 ريغ يف زوجي الو { زئاج دجسم يف امامإ نوكي ثيح هب ىلص نا ث ةالصلا كلت
 { هدنع فصي نأ هل زئاج كلذ ؛ حبسملا نب دمحم لاق . المج زئاج : ليقو ث كلذ

 دق لجر فصي نا زئاج هنا : اضيأ لاقو (عجرر) . ةالصلا كلت ىلص دق لجرو

 نإ كلذكو 2 مامالا فلخ يلصي لجر عم۔ نيتخسن ۔ يفو ، لصي مل لجر عم ىلص
 ايهدحا ناكو { ةالصلا ىلعظفاح وأ ملحلا قهار دق } يبص وأ دبع لجرلا عم فص

 . هعم نافصي نالجر نكي ملو { هنيمي ىلع مامالا عم

 تدسف اعارز هفلخ نم ىلع هماقم يف مامالا عفترا اذإ لاق نمو : ةلأسم

 ةالص تمت كلذك ناك نإف أ فص كلانه مهنم هعم نوكي نأ الإ 3 مهتالص

 نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو 5 مهيلع داسف الف ، عارذ نم لقأ عفترا نإو © عيمجلا
 عفترا اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق { مهتالص دسفت الو هركي : حبسملا

 لوق ىلع كلذكو {“ فص مهنم هعم نوكي نأ الإ . مهتالص تدسف خ اربش مهيلع

 . ملعأ هللاو ، اربش ةرتسلا ىري نم

 مامالا ناك اذإ ؛ مامالا ةالصب ىلعألا يلصي اولاق دقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 ناف : لاق ، ىلعأ مامالا ناك اذا 5 مامالا ةالصب لفسالا لصي مل الاو ، لفسأ

 ةمات مهتالص نإف : لاق ، دجسملا رهظ ىلع وأ { مزمز ىلع مامالا ةالصب لصم ىلص

 . رثكأ وأ نيفاص نيلجر اناك اذإ ث مامالا ةالصب

 لثم { ةعامج دجسملا ىصقأ يف يلصي ناك اذإ مامإ يف لوقت ام : تلق : ةلأسم

 مدقم يف يلصيف " فصيف لجر ءيجيف ، دجسملا نم ةرخؤملا ةحرصلا يف قوسلا

 { اضقن هيلع ىرأ ال : لاق ؟ ىلص نإف : تلق ، كلذ هل هركأ : لاق ؟ ةضيرفلا

 يف يلصي رخآ ءاجف { دجسملا مدقم يف يلصي مامالا ناك : تلق . لعفي دوعي الو

 ؟ ةلفان يلصي مامالا ناك نإف : تلق . ضقنلا هيلعو دشأ اذه : لاق ؟ هدحو هرخؤم
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 ضقنلا هيلع ليق دقو ؛ هريغ نمو . اضقن هيلع ىرأ الو & كلذ هل هركأ : لاق

 . نيهجولا الك ي

 تايحتلا يف هسفن تايحت ىضق اذإ ى مامالا فلخ يلصي نمع لئسو : ةلأسم

 . زئاج هنا ؛ يعم : لاق ؟ زوبي له 7 هتايحت مامالا يضقي نأ لبق ملسف ث ةرخآلا

 مامالا مرحاف ، ةعايجلا يلصي مامالا ءاج مث هدحو يلصي ناك نإ كلذكو : هل تلق

 : هل تلق . متت ال اهنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ث هسفن تايحت يضقي نأ لبق

 هتالص تضقناو . هتالص مامالا يضقي نأ لبق ميلستلا زاج اذإ ؟ اهنيب قرفلا ايف

 فلتخاف & جراخ اذهو ، لخاد مامالا نأل : لاق ؟ ةالصلا ين مامالا لوخدب

 ةالص يف ةرخآلا تايحتلا ين مامالاو . لجر ءاج نإ تيآرأ : تلق . يدنع امهانعم

 ؟ مرحأ مامالا ملس اذإف ؟ هجويو ث ةالصلا ميقي نأ لجرلا اذهل زوجي له 0 ةعامجلا

 مامالا ىضق اذإ © ةالصلا يف لخديو مرحي نأ زوبي له : تلق . يدنع اذكه : لاق

 لعف نإف : تلق . كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ دهشتلا يف وهو © ملسي نأ لبق تايحتلا

 . يدنع اذكه ث معن : لاق ؟ ةالصلا ةداعإ همزلت له { ىلصو

 مادق مامالا ءاذحب رهظلا يلصي رفاسم لجر نع : ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 ءاذحب دجسيو ، كلذ نمرثكأ وأ لجر ماقم ردق { مامالا نع اخسفنم لوألا فصلا

 ةالص هل متت له ، مهدنع رصعلا ةالص يف لخدو ث هتالص ىضقف { مامالا دوجس

 متت الف { لاحب مامالا ةالصب هتالص زوجت ثيح ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ رهظلا

 ةالصلا هل زوبت ال نم ءاذحب ريصي ىتح همدقتي ناك نإو . انباحصأ لوقب هتالص

 ةالصلا زوبت ال ثيح نم ناك اذإ هتالص متت اهنا يدنعف { مهعامجا ين مامالا ةالصب

 اذإ هنا : لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نا ملعت لهف : هل تلق . لاح ىلع مامالا ةالصب

 : تلق . كلذ ملعأ ال : لاق ؟ هتالص متت اهنأ تفصو ام ىلع مامالا ءاذحب ىلص

 مامالا دجسم نيب هماقم يذاحي { مامالا ماقمل امدقتم هعضوم يف هماقم ناك نإف

 نا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص متت له ‘ مامالا دوجس امدقتم { هدوجسو هماقم عضومو

 تزاج كلذك ناك اذإف ، عضوملا اذه لاح يف مامالا ةالصب هتالص زوبت ال اذه
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 ىلع ناك اذإ ، رفاسملا ريغ ىف لوقلا كلذكو : هل تلق . هسفن ةالص ىلص اذإ هتالص

 . ىدنع اذكه : لاق ؟اذه

 نم هريغ ناك وأ ، لضاف ريغ دجسملا مامإ ناك اذإ : ديعس يبأل تلق : ةلأسم
 دجسملا زواجتي نأ } دجسملا ناريج نم دحأل زوبي له { هنم لضفأ دجاسملا ةمئأ

 : لاق ؟ مامالا عم نانثا دجسملا رمعي ناك اذإ ؟ اذه نم لضفأ مامإ فلخ يلصيل

 . هل زئاج كلذ نا ؛ يعم معن

 ؟ هلزنم يف مأ هل لضفأ ©. دجسملا يف ليللا يف ةالص هل حتف نمو : ةلأسم

 يفن ةعامجلاو ةضيرفلا اماف ۔ لضفا ناك ىوقأ ةينلا تناك ثيح لضفأ لزنملا ةالصف
 نم اظح مكتويبل اولعجا» : لاق ةلي هللا لوسر نا : لاقو ك لضفأ دجاسملا

 نم ةماقالاو ناذألا عمسو ، تيبلا يف ىلص نإف : تلقو . ةلفانلا ينعي «مكتالص

 نع فلغت اذإ ، هيلع سأب الو { ةداع كلذ ذختي نأ هل بحأ الف ؟ رذه ريغ
 . اهرجهي ملو © ةعايجلا

 لضفلا لهأ نم هل مامإ ال دجسملا ناك اذإ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 مهو ث اهيف مه يتلا ةلحملا لهأل الو { ةيرقلا لهأل هليطعت زجي مل ، عرولاو

 ةضيرف نم هللا مهمزلا امب اوموقي نا ، مهنم رجافلاو رابلا ىلع هترايعب نوبطاحم

 وه نمم رضح اذإف { هنم لضفأ وه نمم هترايعب موقي نمم دجسملا رضحي ىتح ث ةالصلا
 نأ الإ ؛ دجسملا رايع نم هنم لضفأ نم ىلع مدقتي نأ هل نكي مل ث هنم لضفأ

 © هترايع يف مايقلا ىلع ردق نم هب موقيو ، دجسملا برخي الف لضفألا كلذ لبقي ال
 نأ مهل سيل مث ، مهلضفأ نم رماع هل ردقيو { هللا جرفي نأ ىلإ هبأدو مهبأد اذهو

 . هب قحتسي ثدحب هتمامإ مهنع لوزت نأ الإ ؛ هيلع اومدقتي
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 سجن وأ بنج وهو موقب ىلص اذإ مامالا يف

 كلذ هبشأ امو كرشم وأ ءوضو ريغ ىلع وأ

 الهاج مامالا ةالصب ىلص نم نأ ىلع سانلا عمجأ - دمحم يبأ عماج نمو -

 نإو © ةالصلا ةداعإ هيلع نأ } نيكرشملا فانصأ دحأ نم هنأ هل نيبت مث ز هلاحب

 ضعب يف موقب ىلص الجر نا .ث انباحصأ ضعبل رثألا يف تدجو دقو 0 تقولا جرخ

 . ةداعالا مهيلع ءاهقفلا بجواف { اكرشم ناك هنا مهل نيبت مث ، ةنس وحن مهرافسا

 وهو ، موقب ىلص لجر يف { ةبقع نب حاضو نع رثألا يف تدجوو ث هفلخ اولص ام
 تقولا ناك نإف ، لدبلا مهيلع نا كلذ دعب مهربخأ مث { هنم ادمع روهط ريغ ىلع

 رهاظ ىلع مهضرف اودأ دق مهنأل ؛ رظن لوقلا اذه ينو 3 مهيلع لدب الف { تاف دق

 هقسفب مهنع ضرفلا طوقس دعب مهربخأ مث ، مهدنع هلاح ةمالسو . مامالا رتس

 © هلوقب مهيلع لدب ال نا ؛ يدنع بجوي رظنلاو { روهط ريغب ةالصلا يف هدمعل

 . ملع أ هللاو

 نأل ؛ رظن اضيأ هيفف © مهيلع لدب الف { تاف دق تقولا ناك اذإف : هلوق امأو

 مامالا ثدحأ اذإو ، ملعأ هللاو ، تقولا باهذب طقسي مل © لدبلا مزل اذإ ضرفلا

 © هثدحب ملع نكي ملو { ةالصلا لبق هثدح مدقت وأ ، كلذب هتالص تدسف اثدح

 . هتقو نم جورخلا هيلع بجو { ةالصلا يف هثدحب ملع مث ك سجن بوثب ىلص وأ
 زاوج ىف انباحصأ لوق رثكأ اذهو . مامإ ريغ وأ مامإب مهتالص ىلع موقلا ىنبو
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 مومأملا ةالص نا . انباحصأ لوق ضعب يفو ، هسفن ضرفل دؤم الك نأ ى مهتالص

 ةجحو 0 مومأملا ةالصل ةنمضتم مامالا ةالص ناو { همامإ ةالص داسفب دسفت

 مهتالص متت ال ام ، مهنع مهتالص نم لمحتي مامالا نا { يأرلا اذه باحصأ

 وه لوألا لوقلاو ، كلذ ريغو 0 هعم مهمزلي يذلا وهسلاو ةءارقلا وهو ث هب الإ

 . هبجوي رظنلاو { رثكالا

 اهنأو { مامالا ةالصب ةدقعنم مومأملا ةالص نا ىلع ليلدلا ۔ باتكلا نمو

 دحاو ناك ولف 0 ةعايجب الإ حصي ال عمجلا نأ ىلع اعيمج مهعامجإ { اهداسفب دسفت

 مهنم دحاو لك حسفي نا زاجلو { انعم ةعامج الإ نكت كل © هسفنل ايلصم مهنم

 يف مهلوخد رابتعاب الإ حصي مل املف ، عامجالا عم ةعمجلا مهل حصيف { هسفنل ةالص

 . هتالصب ةدقعنم مهتالص نا ىلع لد ، مامالا ةالص

 ضقن ال : لاقو نايثع نب نايلس نع اهلعلو : ةلأسم باتكلا ريغ نمو -
 هبوث ناك اذإ ري ملو { ابنج مامالا نوكي نأ الإ 5 مامأل فلخ يلصي يذلا ىلع

 . هفلخ نم ىلع ضقني نأ 7 ابنج

 دعب ملع مث ، هدحو سجن بوثب ىلص لجر نع ث ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 اذكه : لاق ؟ ةعامج مهب يلصي نأ هل له ث ةعامج هعم رضحو ةالصلا ىضق نأ

 مث © مامإ ناكو ةعامج ىلص نإف : تلق . ةالص ىلوألا ةالصلا نكت مل اذإ ؛ يعم

 اذكه : لاق ؟ ةالصلا كلت نيرخآ ةعايجب يلصي نأ هل له { ةالصلا دعب ملع

 : لاق ؟ اهلاحب ةلأسملاو { مامإ نكي مل نإف : تلق . تقولا يف يعم ناك اذإ ؛ يعم

 ملع مث ، دجسملا يف نيلوألاب ىلص دقو { مامإ ناك نإف : هل تلق . ءاوس اهنا ؛ يعم

 ىلع هنا يدنع : لاق ؟ عضوملا كلذ يف رخاوألاب يلصي نأ هل له 0 وه هتالص داسفب

 كلذ يف ةعايجلا يلصي الف ث ةمات لوألا يف هفلخ اولص نيذلا ةالص نا لوقي نم لوق

 اذإ مامالا نا 3 انباحصأ لوق رثكأ يف ؛ يعمو . تتبث دق ةعامجلا نال ؛ ةيناث عضوملا

 ىضق ىتح ملعي مل اذإ © ةمات هفلخ ىلص نم ةالص نا ةساجن هبو ، & سانلاب ىلص

 . هلوق ىنعم ىلع ابنج نكي مل اذإ ، ةالصلا

_- ١٨٦



 فلخ يلصي ناك لجر نع . هدلاو نع زرحم نب ديعس هديق ليق اممو : ةلأسم

 دسفت اهنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص ضقتنت له . امد مامالا فلخ ىأرو . مامالا

 امد ملعي ملف 5 ةرمح هرصبأ نإف : هل تلق . دسفي امم مدلا كلذ ناك اذإ ؛ هتالص

 اذإ مد هنأ ملعي ىتح هتالص متي هنا ؛ يعم : لاق هنا ؟ هتالص متت له . هريغ وأ

 . امد هبوث يف نأ مامالل لقي مل وهو ملسو 0 مد هنا ملع نإف : هل تلقكلذ لمتحا

 © هعدي نأ بحأ الو © كلذب رمؤي هنا : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ هعسي له

 هندب نم هنم ردانو ، قرخ هيف هبوث رصبأ نإف : تلق مث . مثا هيلع لقن مل هكرت نإف
 ناك اذإ هنا ؛ يعم : لاق ؟ هتالص لدب همزلي له ؟ هل لقي مل نا هعسي له ث ءيش

 رصبأ نم ةالص زوجت الف { هتروع روهظل مامالا ةالص ةالصلا هب زوبحت ال & قرخلا
 يف مالا ةلزنمب يدنع وهو { مامالا ةالصب ىلص دق { مدلا ةلزنمب وهو ، يدنع كلذ
 قرخلا دح امو : هل تلق . كل تفصو ايف مامالا بوث يف ناك اذإ ، عضوملا اذه

 اذإ : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ هبوث يف ناك اذإ 0 مامالا ةالص هب زوجت ال يذلا

 لبق نم جرف وأ { ةيلإ وأ ةبكر وأ ذخف لثم ث ةروعلا نم ءيش ىلع رفظلا ردقب ناك
 هنا يعمو . اهلك تاروعلا هذه دحأ هنم جرخي ىتح : ليق دق هنا ؛ يعمو . ربد وأ

 دحأ قرخلا اذه نم جرخ اذإ امأو & تاروعلا هذه دحأ هنم جرخ اذإ : ليق دق

 كلذ يف يل نيبي الو ، ةالصلا دسفت هنا ؛ يعمف ى ربدلا وأ لبقلا نم نيوكلا

 ؟ هتالص متت له . هيتبكر ىلإ عفترم ريصق هبوثو يلصي ناك اذإ : هل ليق . فالتخا

 فالتخا الو { هتالص متت الف ، رذع ريغ نم اهلك هتبكر ترهظ اذإ هنا ؛ يعم : لاق

 ؛ اهلك ةبكرلا روهظ ىلإ هقوف ايف رفظلا يف قرخلا يف & كل تفصو ايك يدنع اذه ي
 { ةزئاج هتالص نا لوقي اضعب نا ؛ يعمف كلذ رتس بوثب فحتلم نوكي نا الإ

 . بوثلاب هيلع لمتشي نآ الإ ؛ زوجت ال اهنا لوقي اضعب نا ؛ يعمو
 ىلص اذإ مامالا ين اوفلتخاو : ركب وبأ لاق - فارشالا باتك نم : ةلأسم

 8 باطخلا نب رمع لوق اذه . نوديعي الو ديعي : ةفئاط تلاقف . بنج وهو موقلاب
 نسحلا لاق هبو } رمع نب هللادبعو بلاط يبأ نب يلعو نايثع نع كلذ يورو
 . ديعسو يرصبلا

۔ ١٨٧١ _



 يعفاشلاو يعازوألاو سنا نب كلامو يعخنلا ميهاربإو ريبج : ةلاسم

 ديعي : ةفئاط تلاقو ينزملاو روث وبأو برح نب نايلسو لبنح نب دمحأو

 نايعنلاو يبعشلاو نيريس نبا لاق هبو { ىلع نع لوقلا اذه يور . نوديعي الو

 نا : ءاطع نب نايلس لاقو { اوديعي نأ انيلإ : نايلس يبأ نب دامح لاقو { هباحصأو

 ديعي هنإف ، ةالصلا كلت تتاف ىتح ركذي مل نإو ، نوديعيو ديعي غرف نيح ركذ

 كلت هتتاف نا اوداعأ ابنج ناك نإف ، ءوضو ريغ ىلع مهب ىلص اذإ اذه ، نوديعي الو

 فلتخاو ، نوديعي : ركب وبأ لاق . ديعي هنإف ، ءوضولاك ةبانجلا تسيلف © ةالصلا

 : كلام لاقف . بنج وهو مهب يلصي نأ دمعتي مامالا يف ، يعفاشلاو كلام نب سنأ

 . ةمات مهتالص : يعفاشلا لاقو 0 ةدساف موقلا ةالص

 لوق يف فالتخالا نم يكح ام وحن جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 مامالا ناك اذإ ، ةداعالا اعيمج مهيلع نا { مهعم ليق ام رثكأ لعلو 0 انباحصأ

 لوصألا مكح ىنعم ىلع مهلوق ىنعم يف جرخي ، هريغو بنجلا نيب قرف الو { ابنج

 ضعب ىنعم يف جرخي هنا الإ 5 ابنج ناكو ، ءوضو ىلع نكي مل اذإ { ءاوس ايهنا ىلع
 نم ىلع عطقي بنجلا مامالا نا ، بنجلاب يلصملا ىلع ةالصلا عطقب لوقي نميف مهلوق
 قرف ال ، فوفصلا رئاسو لوألا فصلا نم موقلا رئاسو ث هتالص ةصاخ هفلخ ناك

 ىنعمب ال ، وه هتالص داسف ىنعمب . مهيلع داسف ال هنا تبث اذإ & يدنع مهتالص يف

 مل هناو { ةبانجلا نم نايسنلا ىلع مهلوق ىنعم يف جرخي هلك اذه نا ؛ يعمو . ةبانجلا

 يف يدنع جرخيف ث رذع ريغب دمعتلا ىلع ىلص هنا كلذب مهل رقأ {ك ىلصو اهب ملعي

 دمعت هنا : لاق اذإ زئاج اذهو ، قيدصتلا ىنعم يف سيل اذه نا : مهلوق ىنعم

 نإو ث ةبوتلا دعب الإ هب اومتأي الو { مهتالص اوداعأو هوقدص اوءاش نإف ، كلذل

 قحلي امنإو { مامإب سيل اذه نأل ؛ كلذ نم بوتي نأ الإ ؛ هولزتعاو هوبذك اوءاش

 { ابنج يلصي ىتح & ىلص هنا لاق اذإ هلوق نم مهيلع كلذ توبث يف فالتخالا ىنعم

 يف مهل نيمأ هنأل ؛ قدصم وهف ث هل رذعلا هبشي ام ىنعمب كلذ يف ىتأ وا ملعي مل وأ
 يدنع قرف الو ، عضوملا اذه يف مهتالص يف فالتخإلا يناعم هقحليو ، مهتالص

_ ١٨٨



 نم لوق ىلع ، هتالصب ىلص نم ةالص يف نايسنلا كلذ يف مامالا نم دمعتلا يف
 . هعسي الامو ، هعسي ايف مامالا يف كلذ يف قرفلا امنإو 5 هيلع ةداعإ ال : لوقي

 © موقب ىلص مامإ لك كلذكو رباج يبأ باتك نم ۔۔هريغ نمو ۔ : ةلأسم

 ؛ ةدساف مهتالصو هتالصف ، سجن هبوث نأ وأ { ءوضو ريغ ىلع هنا ملعي وهو

 ىتح مهملعيو اضيأ مهتالص دسفت عضوملا اذه يف نإف ، ابنج هندب نوكي نأ الإ
 © مهغلبيل كلذ مهيلا رهظيو مهيلا بتكي هنا ليق دقف اوباغ نإف ، ةالصلا اوضقني

 8 بنج وهو موقب ىلص اذإ مامالا يف { انغلب ايف ملعلا لهأ فلتخا ؛ هريغ نمو

 نب دمحم نع كلذ انغلب © ةضقتنم عيمجلا ةالص : لاق نم لاقف ءوضو ريغ ىلع وأ

 اذهو ، بنج ريغ وأ ابنج مامالا ناك . ةمات عيمجلا ةالص : لاق نم لاقو & رفعج

 همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ انغلب . ةالصلا عطقي ال بنجلا نا : لوقي نم لوق

 وه هيلعو ، ندبلا بنج ابنج نوكي نأ الإ ؛ مهيلع دسفي ال : لاق نم لاقو هللا
 نم لاقو ۔ هللا همحر ۔ هللادبع يبأ نعو نايثع نب نايلس نع كلذ انغلب .هدحو لدبلا

 افق نع يذلا الإ ؛ بنج ريغ وأ ابنج ناك } مهتالص كلذ مهيلع دسفي ال : لاق

 . هريغ ىلإ هعفري۔ هللا همحر ديعس نبأ خيشلا باوج يف كلذ اندجو ، هدحو مامالا

_ ١٨٩





 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 هفلخ نم لأسن هتالص ىف كش اذإ مامالا ف

 مامالا لأسو هفلخ نم كش اذإ كلذكو

 ىلع له } يتالص يف تككشو 0 هدحو ةقثريغ لجر عم تيلص نإف : تلق

 { ةقث ريغ مامالا ناك اذإ ليق دقو : هريغ لاق . كلذ دلقت هنأل ؛ ال ؛ لاق ؟ لدب

 ناك اذإ : لاق نم لاقو . تمت اهنا ملعي ىتح هتالص ظفحي نأ هيلعف { ةقث نكي مل وأ

 ىلع دمعتي الو { اهيف ديزي الو ، ةالصلا يف صقني ال نأ ىلع انومأم ةلبقلا لهأ نم

 . اهيف داز وأ { اهنم صقنا هنا ملعي ىتح كلذ زاج 5 ةالصلا نم ءيش كرت

 موقب ىلص اذإ مامالا يف ، ورمع نب يلع نسحلا يبأ نع بسحأو : ةلأسم

 لاقو 5 ةمات هتالص : هعم ىلص نم ضعب لاق { هتالص ىضق الف ، هتالص ف مهوو

 لبقي : ملعلا لهأ ضعب لاقف & فالتخا كلذ يف عقوف ، ةصقان انتالص : ضعب

 لاق نم لوق لوقلا : ضعب لاقو { هب قثي نم لوق : ضعب لاقو 0 رثكألا لوق

 . ملعأ هللاو 6 ماهلاب

_ ١٩١





 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 هتالص ينف مامال اكش يف

 نيذلا لأس مث ، ةالصلا متي مل هنا كش مث ، ةالصلا يف سانلا مؤي نمعو

 هل ضرع ناك نإ : لاق ؟ ةداعإ مهيلع له ث ةالصلا اومتأ مهنأ اوظفحي الف © هفلخ
 نإو 7 اوداعأ © ةالصلا اومتأ مهنا هفلخ نيذلا ظفحي ملو ةالصلا متي نأ لبق كشلا
 : تلق . ةداعإ هيلع نكي مل } تايحتلا نم غرف نأ دعب نم كشلا هل ضرع ناك

 يف لبقي ال نأ ىرأ : لاق ؟ هلوق لبقيأ ةالصلا اومتأ مهنا 5 ةقث ريغ هربخأ نإف
 . اهيلع نيظفاحملا نم الإ . ةالصلا

 سانلاب ىلص باطخلا نب رمع نا . لضفملا نب رمع نع انل ركذو : ةلأسم

 اثئيشأ : هولأس فرصنا املف 5 ةالصلا ىضق ىتح ةءارقلاب رهجي ملف ، برغملا ةالص

 ىلإ اشيج زهجأ تنك }، توهس لب : لاقف ؟ توهس مأ ؟ ةلي هلا لوسر نع هتظفح

 نب مشاه اهيف انل ىورو ؛ب اوداعأو {. ةالصلا داعاف لصو ىتح . ماشل ١

 . كلذ لثم ناليغ

 نم هفلخ نوكي مك لإ © هتالص ف كش ا ذإ مامالا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؛ يعمف : لاق ؟ مهلاسي نأ هيلع نوكي الو { مهولا مهيلع لخدي ال مث ، نيلصملا
 تناك اذإ : ضعب لاقو . نقيتسي مل ام لاح لك ىلع مهلاؤس هيلع : ليق دق هنا

 ىلع نقيتسي ىتح . مهلأسي نأ هيلع نكي مل © كشلا مهلثم ىلع لخدي ال ةعامح

 ؛ يعمف : لاق ؟ كشلا مهيلع لخدي ال ةعامج اونوكي مك ىلإف : هل تلق . اهناصقن

_ ١٩٣



 ةيمستل يدنع ةثالث ليق ام لقأو & كلذ اودعي ال & ليق ام رثكأ ةرشع : ليق دق هنا

 ةثالثب اهنع هلأسأ نأ لبق 5 ةلأسملا هذه يف باجأ ناك دقو ، هجولا اذه يف ةعايجلا

 اونوكي ىتح اهدحأو 5 ةسمخ اونوكي ىتح اهدحأ { نيلوقلا نيذه عم رخأ ليواقأ
 اذإف : هل تلق . باوجلا راصتخا بحأ هلعلو { ةعست اونوكي ىتحاهدحأو { ةعبس

 هتلاح ىف لعفي ام " دوعقلا مأ مايقلا هيلع فرعي ملو دوجسلا نم هسأر مامالا عفر

 امايق مهنم سحأ نإف ، هفلخ نم ىلإ هعمس لعجي : ليق هنا ؛ يعمف : لاق ؟ كلت

 ملو كش ناك نإو 3 دعق ادوعق مهنم سحأ نإ كلذكو { مهلأس مث ، مهلثم ماق

 © ةنانئمطاو نيقي ىلع مهعبتا اذإو © اودعق وأ اوماق نيلاحلا ىف مهلأس هبلق نئمطي

 ضعب لاقف مهتلأس : هل تلق . كشلاو مهولا مهيلع زوجي نمم اوناك اذإ مهلعفل الإ

 مل اذإ ، لعفي نأ مامالا ىلع ام ةصقان اهنا اولاقو { نوقابلا كشو 0 ةمات اهنا مهنم

 { ةمات اهنا نمؤي نمم لاق اذإ : ليق دق هنا يعمف : لاق ؟ نيرمألا دحأ ىلع نقيتسي

 دق هنا ؛ يعمو . ةمات مهتالصو مهتالص ىلع نوضمي مهنا ءاش ، نوقابلا لقي ملو

 . هتالص ةداعإ . ةصقان اهنا نورخا لاقو 0 ةمات اهنا دحأ لاق اذإ : ليق
 ةعست هتالصب نولصي ةعامج هفلخو { هتالص يف كشي مامالا نعو : ةلأسم

 يناعم يف يعم جرخي ام امأ : لاق ؟ هتالص نع مهلأسي نأ هيلع له . رثكأ وأ لقأ وأ

 لك ىلع هتالص مامت نع لاؤسلا هيلع نإف : لاق ليق هنا يعم ام بسح ىلع مكحلا

 يزجي ال ةعامجلا نا ليق هنا بسحاف . ةنانئمطالا يناعم يف جرخي ام امأو ، لاح

 نع وهسلا ىلع نوعمتجيف ، مهل ىجري ايف ، مهتالص ظفح يناعم يف مهلك مهيلع
 هريغ وأ مامإ نم مهنم كاشلاو ، مهيلع وهس الف { ةعامج اوناك اذإف ، مهتالص ظفح

 مهنا بسحاو { مهلك مهيلع كشلا لوخد هيف رهظي عزانت عقي مل ام ، ةعايجلل عبت

 مهلقأ : ليقو ، ةرشع كلذ نم لقأ : ليقف . عضوملا اذه يف ةعامجلا يف اوفلتخا

 اهنا اضيأ نينثالا يف ملعأ الو { ةثالث مهلقأ : ليقو { ةسمخ مهلقأ : ليقو ، ةعبس

 يف ةعامج انوكي نأ & كلذ نم امهيف لوقلا ىرعتي ال نا ينبجعيو { اذه لثم يف ةعامج

 . اهب ةعامجلاو { ةعامجلا توبثو { مامالا دقع نم هريغ يف اناك ايك ، عضوملا اذه

 & هعم ىلص نم لأسي نأ انيلع بجو اذإف : تلق . مامالا عم ايهب دايعألا ةالصو

_ ١٩٤



 يف هيزجي دحاولا نا : ليق دق هنا ؛ يعم : لاق ؟ ةقث ريغ وأ ةقث ناك دحاوب ىفتكي

 فلتخي هنا بسحف ، مهتم ريغ وهو ؤ ةقث ريغ ناك نإو ث ةقث ناك اذإ ، اذه لثم

 نيذلا ةعامجلا نم ناكو ، كلذ يف هلوق يف مهتي مل ام © هلوقب ىفتكي : ليقف . هيف
 اولص نيذلا ةعايجلا نم مكي مل اذإ امأو ، ةقث نوكي ىتح ليقو 0 مامالا عم اولص

 نوكي ىتح . هلوق لبقي ال : ليق دق هنا ؛ يعمف مهل ارضاح ناك هنا الإ مامالا عم

 لبقي هنا هيف ليق دق هنإف ، مهتالص مهيلع ظفحي هورمأ اونوكي نأ الإ ؛ لاح ىلع ةقث

 . كلذ لثم يف ايهتم نكي مل ام { ةقثريغ ناك ولو 3 هلوق

 هنا هنم جرخ دقو { هتالص نم دح يف مامالا كش اذإ هنا : ليقو : ةلأسم

 ةريبكت يف كش اذإ : نورخآ لاقو { هتالص ىلع يضميو ث هيلإ عجري نأ هيلع سيل
 جرخي الو ، لوق ىلع ةالصلا ءىدتبي نأ هيلعف { ةرخآلا تايحتلا يف وهو ث مارحإلا
 ءيش يف كش نميف ضقنلا ىري مل ام لوق ىلعف : تلق . اهئادا نم نيقيب الإ اهنم

 لاقف ، كلذ يف اوفلتخا : لاقف ؟ لعفي ام ، دوجسلل طحنا دقو ، عوكرلا نم

 دح يف راص دقو 5 هنم جرخ دقو 5 ايناق ىوتساو عوكرلا لمكتسا اذإ : مهضعب
 ناك نإف : تلق . ضرألا ىلع هتهبج عضي مل ام عوكرلا دح يف وه لاقو ، دوجسلا

 هيلع يقب وأ لمكأ هنا ردي ملو كش مث 5 ةمتعلا ةالص نم نيتريخألا نيتدجسلا ىيف

 . ةدساف هتالص : لاق ؟ ةعبارلا يف كشو . اثالث ىلص هنا هعم حص دقو 5 ةعكر

 يف اوفلتخا : لاق ؟ لمعي ام ، كش مث ، ةرخآلا تايحتلا يف ناك نإف : تلق

 ىتأ دقف هيلع تناك نإف { ةرخا ةعكرب ىتأ تايحتلا لمكأ اذإ ؛ مهضعب لاقف . كلذ

 ناك دق وهو 0 نارقلاو ، هللا ركذ الإ اهيف لقي ملف © هيلع تسيل تناك نإو 0 اهب
 : لاق نم لاقو 3 ةمات هتالصف ، كلذ نم رثكأ امب وعدي © تايحتلا ىف وعدي

 . ةالصلا ءىدتبي

 ردي ملف ، طلغ ةالصلا ضعب يف ناك ايلف ، يلصي موقو مامإ نعو : ةلأسم

 نوموقي سانلا ىأر نإف 5 هلايشو هنيمي نع رظني : لاقف ؟ عنصي فيك { ىلص ام
 هنا غرف نا دعب هوملعا مث ةالصلا متأ نإو © مقي مل ، نوموقي مهري مل نإو 2 ماق

_ ١٩٥



 . مهلك اوضقن ةالصلا نم صقن

 يزتجي ا . هتالص ف اه دحأ كشف ى لجر هعم يلصي لجر نعو : ةلأسم

 مث ‘ رظنف ؟ مامالاف : تلق . هبحاص يزتجيف مومأملا امأف : لاق ؟ هبحاص لوقب

 . هللا ءاش نإ ى يزتب نأ وجرأ : لاق

 جاتحي الو ، هبحاص هلعفب يزتبي مامالا نا ؛ يعم هللا همحر - ديعس وبأ لاق

 ةدئاز هتالص نأ نقيتسي مل ام © هتالص رمأ نم هيف كش اهف هل عبت وهو © هلوق ىلإ

 دقو { مامالا ينعا 0 اهيف مهتي نكي ملو ؛ ةالصلا ىلع انومأم ناك ام . ةصقان وأ

 لوقلا ينبجعيو { هتالص ظفح مومأملا ىلع ناك { ةقث مامالا نكي مل اذإ : ليق

 لعفب يزتجي ال : ليقف مامالا امأو ، ةصاخ هتالص رمأ يف ايهتم نكي مل ام ، لوألا

 © مهتالص يف ةلفغلاو كشلا مهلثم ىلع لخدي ال { ةعامج اونوكي نأ الإ ؛ مومأملا

 ناك اذإ مهنم دحاولا هربخا اذإف ، ليق ايف لاؤسلا هيلعف ، ةعامجلا نود اوناك امف

 ةقث نكي مل نإو ؤ هقيدصت زوجي : ليق هنا ؛ يعمف . ةمات مهتالص نا 0 ةقث

 . هقيدصت يف فلتخيف ايهتم نكي ملو

_ ١٩٦



 ققحملا لاق

 اضورعم عرشلا نايب باتك نم رشع ثلاثلا ءزجلا وهو باتكلا مت
 اهنم غرف يثراحلا ديعس نب نايلس نب سيمخ نب رصان طخب ةخسن ىلع
 غرف يشاورقلا دشار نب رماع طخب ىرخأ ةخسن ىلعو &، ه ١٢٠٩ ماع
 .ه ١١٨٦ م اع اهنم

 يثراحلا نايلس نب دمح نب ملاس هبتك
 ه ١٤٠٣ ةنس ةجحلا وذ ٧

 م٠١/٣٨٩١ ٥,

. ١٩٧١



 ققحملا ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذه قيقحت نم هالواو اع هب زم ام ىلع هنيعتساو هدمحأ هنل دمحلا

 فيلأت عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب باتك نم رشع ثلانلا ءزجلا
 اذه ثحبيو . ىوزنلا ىدنكلا ميهاربإ زب دمحم خيشلا ليلجلا ملاعلا

 يفو ةمامالاب قحأ نميفو اهراركت يفو اهلضفو ةعامجلا ةالص ماكحأ ءزجلا

 يفو سكملاو ةأرملا عم لجرلا ةالص يفو هسكعو دعاقلاب مئاقلا ةالص
 ةالصلل فالختسالا يفو ةعامجلل مامالا راظتناو مامالل ةعامجلا راظتنا

 يفو فصلا يف وهو هتالص ضقنتنت يذلا يفو ةع احلا ةالص عطقي امو

 رفاسملا ةالص ينوىياعت وأ اهس اذإ مامالا هيبنت ينو { مامالل مومأملا عابتا

 ىلع هنلا ىلصو كلذ يناعمو ةربابجلا فلخ ةالصلا يفو سكعلاو نيميقملاب

 . ملسو هلاو دمحم انديس

 يثراحلا نايلس نب دح نب ملاس

 ه ١٤٠٤ ةنس رقص ٥

 م ٣٠/ ١١/ ٩٨٣ ١

_ ١٩٨



 ب اوبأل ا بيترت

 : لوألا بابلا

 اهل كراتلا مكحو . ةعاجلا ةالص لضف ف

 : يناثلا بابلا

 هريغ وأ دجسم يف ةعامج دعب ةعامج ةالص ىفو { ةعايجلا ةالص يف

 : ثلاثلا بابلا

 ةعاجملا ةالصل ةينلا

 : عبارلا بابلا

 ةمامالاب قحأ نميف

 : سماخلا بابلا

 ةالصلا ين امامإ نوكي نأ زوجي نميف

 : سداسلا بابلا

 ءىضوتملاب مميتملا ةمامإ يف

 : عباسلا بابلا

 دعاقلاو مئاقلاب مئانلاو دعاقلاب مئانلاو دعاقلاب مئاقلا ةالص ىف

 كلذ هبشأ امو

- ١٩٩ 

١١ 

٢١ 

٢٣ 

٣٧ 

٤٥ 

٤٧



 : نماثلا بابلا

 لزانملا ي ةمامالا

 : عس اتل ١ ب ابل ا

 ةأرملا ةمامإ يف

 ١ رش اعلا ب ايل :

 لجرلا عم ةأرملاو ةأرملا عم لجرلا ةالص يف

 : رشع يداحلا بابلا

 مامالا فلخ ءاسنلاو لاجرلا ةالص ف

 : رشع يناثلا بابلا

 اهيف مامالا ةالص كردأ مث ةالص ىلص نميف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 مامالا هب رمؤي ايف

 : رشع عبارلا بابلا

 هل مهراظتناو ةالصلا يف ةعايجلل مامالا راظتنا يف

 : رشع سماخلا بابلا

 ةعامجلا ةالص ىلإ يعاسلا هب رمؤي ايف

 : رشع سداسلا بابلا

 كلذ هبشأ امو هتبيغ دنع ةعامجلاب يلصي هريغ مامالا ميدقت يف

 : رشع عباسلا بابلا

 ةالصلا ف هريغ مدق اذإ مامالا ف

. _ ٠١ ٠ ٢ _ 

٥١ 

٣ 

٥0٥ 

٦١ 

٦٥ 

٦٩ 

٧٥ 

٧٩ 

٨١ 

٨٣



 : رشع نماثلا بابلا

 مهتالص موقل اب متي نم مامال ا فالختسا ف

 : رشع عساتلا بابلا

 ين ناك وأ رثكأ وأ ادحاو يلصملا ناك مامالا فلخ فصلا يف

 : نورشعلا بابلا

 مامالا فلخ فصلا ف

 . نورشعلاو يداحلا بابلا

 مامالا فلخ يلصملا وأ ةعامجلا ةالص عطقي ام

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 بوثب يلصي ناك وأ فصلا ف وهو هتالص تضقنتنا اذإ يلصملا ف

 كلذ وحنو اهأدتباو هتالص عطق وأ سجن

 : نورشعلاو ثلثلا بابلا

 ةبثولا ىف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةعامجلا ةالص ىف لوخدلا يف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 ايسان مامالا عم ملس وا ةالصلا نم ءيش ف مامالا عم لخدي ىذلا ف

 ايسان هتاف ام يضقيل مامالا لبق موقي وأ

 : نورشعلاو سداسلا بابلا
 دحاو مامالا دنع افاص ناك اذإ مامالا ةالص يف لوخدلا يف

_ ٢٠١ 

٨٧ 

٩٥ 

١٠١ 
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١١١ 
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١١٧ 

١٢٩ 
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 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 يفو هنع اوفلخت وأ هوقبس ١ ذإ مهيلع بجح امو مامالل مومأملا عابتا ؟

 مهل مامالا قبس

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 يسن اذإ مامإلا هيبنت يف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ةالصلا يف مامالا فلاخ اذإ مومأملا ين

 : نوثالثلا بابلا

 هيلع حتفي ىتم ةءارقلا يف ىباعت اذإ مامالا يف

 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 رفسلا ف ةعاحجلا ةالص ف

 رفسلا يف ةعايجلا ةالص يفو نيميقملاب رفاسملا ةالص يف

 : نوثالثلاو ثلثلا بابلا

 نم ملظلا لهأو ةربابحلا فلخ ةالص نم هيف سانلا فلتخا اهف

 ساانلا نرم ةيالو هل سيل نمو ساانلا

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 مامالا ينف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ءوضو ريغ ىلع وأ سجن وأ بنج وهو موقب ىلص اذإ مامالا يف
 كلذ هبشأ امو كرشم وأ

_ ٢٠٢ . 

١٣٧ 

١٤٩ 
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 ١ ٩ ١ : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 هفلخ زم كش اذإ كلذكو هفلخ نم لأسف هتالص يف كش اذإ مامالا يف

 مامالا لاسو

 ١٩٣ : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 هتالص ف مامالا كش يف

_ ٢٠٢٣ _





 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقلا

 نايع ةنطلس ۔ حرطم

ه ٤٠٤١۔م ١٩٨٤


